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P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

 ze dne 22. ledna 2019, 

kterým se stanoví zásady použití pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv 

Hasičským záchranným sborem České republiky 

 

      V souladu s dohodou o spolupráci 1) uzavřenou mezi Správou státních hmotných rezerv 

(dále jen „Správa“) a MV-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen „generální ředitelství“), se stanoví:     

 

Čl. 1 

Režimy použití pohotovostních zásob 

(1) Pohotovostní zásoby, k nimž má Správa příslušnost hospodaření, lze použít v následujících 

režimech použití: 

a)   pro řešení mimořádné události pro potřeby základních složek integrovaného záchranného 

systému při provádění záchranných a likvidačních prací nebo při plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva v době, kdy není vyhlášen krizový stav 2), 

b)   za krizových stavů v souladu s právním předpisem 3), 

c)   po ukončení krizového stavu k odstraňování následků krizové situace a k podpoře 

činností souvisejících s obnovou území 4), 

d)   pro účely činností týkající se zejména zkušebního provozu, odborné přípravy obsluh, 

kontrol emisí, revizí, ročních prohlídek, oprav a ošetřování pohotovostních zásob, ukázek, 

cvičení a výstav, 

e)   v ostatních případech v souladu s právním předpisem 5). 

(2) Použití pohotovostních zásob Hasičským záchranným sborem České republiky (dále jen 

„HZS ČR“), které jsou v ochraňování hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS 

kraje“), Záchranného útvaru HZS ČR, Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany 

(dále jen „SÚJCHBO“) nebo generálního ředitelství, se řídí tímto pokynem a zápisem  

o ochraňování.  

(3) Použitím techniky nebo věcných prostředků, které jsou pohotovostními zásobami, se 

rozumí jejich uvedení do plného provozního stavu (např. zapnutí přístroje, výjezd techniky 

k zásahu) při: 

a)   zásahu jednotky HZS ČR a plnění úkolů HZS ČR nebo SÚJCHBO, 

b)   zkušebním provozu, 

c)   výcviku obsluh formou jejich zaškolení nebo v rámci taktického nebo prověřovacího 

cvičení, 

d)   provádění kontrol, provozních zkoušek, revizí, oprav, pravidelné údržby a ošetřování 

zásob. 

                                                           
1) Dohoda o spolupráci č. 20150564 k zajištění vzájemné spolupráce v oblasti hospodářských opatření pro     

     krizové stavy, čj. MV-163693-1/PO-OKR-2015, uzavřená dne 2. listopadu 2015 mezi Správou státních  

     hmotných rezerv a MV-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. 
2)   § 4a zákona č. 97/ 1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 51/2016 Sb. 
3)  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících   

     zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
4)   § 4b zákona č. 97/1993 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb. 
5) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění  

     pozdějších předpisů. 
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Čl. 2 

Použití pohotovostních zásob pro řešení mimořádné události  

v době, kdy není vyhlášen krizový stav 

(1) V souladu s ustanovením právních předpisů 6), může Správa v souvislosti s řešením 

mimořádné události v době, kdy není vyhlášen krizový stav poskytnout pro potřeby 

základních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací nebo při plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva v nezbytném rozsahu pohotovostní zásoby formou jejich bezúplatného 

použití. Pohotovostní zásoby mohou být použity i v souvislosti s řešením mimořádné události 

na území jiného státu v rámci příhraniční spolupráce. 

(2) Souhlas s použitím pohotovostních zásob vydává Správa.  

(3) V případě nebezpečí z prodlení může souhlas s použitím pohotovostních zásob, které jsou 

v ochraňování HZS ČR, vydat generální ředitel HZS ČR nebo řídící důstojník generálního 

ředitelství ve službě. V takovém případě: 

a)   zašle HZS kraje, který oznamuje jejich použití, informaci o jejich použití cestou 

operačního a informačního střediska (dále jen „OPIS“) generálního ředitelství, a to  

v rozsahu 

1.  kdo rozhodl o použití pohotovostních zásob, 

2.  za jakým účelem a jakého druhu a množství jsou pohotovostní zásoby použity, 

3.  na jakou předpokládanou dobu, 

4.  navrhne způsob uvedení pohotovostních zásob do původního stavu před vrácením do 

místa uložení nebo způsob náhrady spotřebovaných pohotovostních zásob; 

tuto informaci zasílá HZS kraje na OPIS generálního ředitelství v podobě řádně vyplněného 

„Oznámení o použití pohotovostních zásob v ochraňování HZS ČR“ (dále jen „Oznámení“, 

viz příloha č. 1 tohoto pokynu), 

b)   OPIS generálního ředitelství zkontroluje úplnost vyplnění Oznámení, případně jej po 

konzultaci s HZS kraje doplní a zašle na Správu. 

(4) O použití pohotovostních zásob, které jsou v ochraňování SÚJCHBO 7), může Správu 

požádat generální ředitel HZS ČR nebo řídící důstojník generálního ředitelství ve službě. 

V takovém případě: 

a)   OPIS generálního ředitelství vyplní formulář žádosti „Vyžádání pohotovostních zásob 

v působnosti Správy pro řešení mimořádné události“ (dále jen „Vyžádání“, viz příloha  

č. 2 tohoto pokynu) a zašle jej na Správu nebo 

b)   HZS kraje, v jehož působnosti je řešení mimořádné události, a který žádá o použití 

pohotovostních zásob, řádně vyplní formulář žádosti Vyžádání (viz příloha č. 2 tohoto 

pokynu) a zašle ho cestou krajského operačního a informačního střediska (dále jen 

„KOPIS“) HZS kraje na OPIS generálního ředitelství, OPIS generálního ředitelství 

zkontroluje úplnost vyplnění Vyžádání, případně jej po konzultaci s KOPIS HZS kraje 

doplní a zašle na Správu, 

                                                           
6)  § 4a zákona č. 97/1993 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb. 

    § 22 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění  

 zákona č. 320/2002 Sb. 
7)  Dohoda o převodu agendy ústředního správního úřadu k vyjmenovaným pohotovostním zásobám uzavřená   

   v roce 2017 mezi MV-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, Státním   

   úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (čj. MV- 

   122147-4/PO-OKR-2016). 
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c)   v případě nebezpečí z prodlení může souhlas s použitím pohotovostních zásob, které jsou 

v ochraňování SÚJCHBO, vydat generální ředitel HZS ČR nebo řídící důstojník 

generálního ředitelství ve službě; v takovém případě se postupuje obdobně v souladu 

s odstavcem 3, 

d)   vyslání pohotovostních zásob z důvodu řešení mimořádné události se realizuje 

prostřednictvím OPIS generálního ředitelství. 

(5) O použití pohotovostních zásob, které nejsou v ochraňování HZS ČR, může Správu 

požádat generální ředitel HZS ČR nebo řídící důstojník generálního ředitelství ve službě. 

V takovém případě: 

a)   HZS kraje, v jehož působnosti je řešení mimořádné události, a který žádá o použití 

pohotovostních zásob, řádně vyplní formulář žádosti Vyžádání (viz příloha č. 2 tohoto 

pokynu) a zašle ho cestou KOPIS HZS kraje na OPIS generálního ředitelství, 

b)   OPIS generálního ředitelství zkontroluje úplnost vyplnění Vyžádání, případně jej po 

konzultaci s KOPIS HZS kraje doplní a zašle na Správu, 

c)   Správa zajišťuje výdej pohotovostních zásob ze skladu nejpozději do 6 hodin od obdržení 

požadavku (toto se netýká požadavku na pohonné hmoty, jejichž poskytnutí se řeší 

operativně po vzájemné dohodě). 

(6)  Pro předávání informací Správě využívá KOPIS HZS kraje a OPIS generálního ředitelství 

informační systémy k tomu zřízené. 

(7) Pohotovostní zásoby se poskytují formou bezúplatného použití nebo předáním do 

spotřeby. Výdaje s použitím pohotovostních zásob hradí HZS kraje, který si jejich použití 

vyžádal. HZS kraje zajistí vrácení nespotřebovaných pohotovostních zásob do 5 pracovních 

dnů po skončení mimořádné události zpět do skladu ochraňovatele. Před jejich vrácením 

zajistí jejich ošetření a údržbu na své náklady.  

(8) Spotřebované pohotovostní zásoby musí HZS kraje, který si jejich použití vyžádal, 

nahradit nejpozději do 60 kalendářních dnů po skončení mimořádné události formou dodání 

zboží stejného množství a kvality, nebo v případě, že toto není možné, uhrazením ceny v čase 

a místě obvyklé. 

 

Čl. 3 

Použití pohotovostních zásob za krizových stavů 

(1) V případě nebezpečí z prodlení může rozhodnout o použití pohotovostních zásob, které 

jsou v ochraňování HZS ČR, generální ředitel HZS ČR nebo řídící důstojník generálního 

ředitelství ve službě 8). O použití pohotovostních zásob informuje generální ředitelství 

neprodleně Správu cestou IS Krizkom. 

(2) Poskytování pohotovostních zásob, které nejsou v ochraňování HZS ČR a dalších 

státních hmotných rezerv, se realizuje v souladu s rozhodnutím vlády a Metodikou 9) primárně 

cestou Informačního systému Krizkom (dále jen „IS Krizkom“). 

(3) V souladu s právním předpisem 10) je příjemce povinen poskytnuté pohotovostní zásoby, 

mimo zásob, které byly spotřebovány, vrátit do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Po této 

lhůtě je oprávněn užívat poskytnuté pohotovostní zásoby pouze na základě smlouvy 

                                                           
8)   Pokud nevznikne nebezpečí z prodlení, rozhoduje o použití pohotovostních zásob v souladu s § 11 odst. 2  

      zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících  

      předpisů, ve znění  zákona č. 76/2012 Sb., ministr vnitra. 
9)  Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace schválená usnesením vlády č. 14 ze dne  

      4. ledna 2012. 
10)  § 11 odst. 3 zákona č. 241/2000 Sb., ve znění zákona č. 76/2012 Sb. 
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(či zápisu) uzavřené se Správou. Návrh smlouvy, popřípadě zápisu, zpracuje Správa na 

základě žádosti předložené příjemcem. 

 

Čl. 4 

Použití pohotovostních zásob po ukončení krizového stavu k odstraňování následků 

krizové situace a k podpoře činností souvisejících s obnovou území 

(1) V souladu s právním předpisem 11), rozhoduje o použití státních hmotných rezerv po 

ukončení krizového stavu k odstraňování následků krizové situace a k podpoře činností 

souvisejících s obnovou území postiženého krizovou situací vláda na základě návrhu 

předsedy Správy. 

(2) Souhlas s použitím pohotovostních zásob vydává ministr vnitra po dohodě s předsedou 

Správy, v případě nebezpečí z prodlení generální ředitel HZS ČR nebo řídící důstojník 

generálního ředitelství ve službě, který neprodleně informuje o svém rozhodnutí Správu 

cestou IS Krizkom. 

(3) Požadavky na pohotovostní zásoby se po ukončení krizového stavu k odstraňování 

následků krizové situace a k podpoře činností souvisejících s obnovou území postiženého 

krizovou situací řeší obdobně jako za krizového stavu primárně cestou IS Krizkom s využitím 

postupů Metodiky 9). 

(4) Pohotovostní zásoby se poskytují formou bezúplatného použití nebo předáním do 

spotřeby, pokud vláda nerozhodne jinak. 

(5) Poskytnuté pohotovostní zásoby, mimo pohotovostních zásob, které byly spotřebovány, 

je příjemce povinen vrátit do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Po této lhůtě je oprávněn 

užívat poskytnuté pohotovostní zásoby pouze na základě smlouvy (či zápisu) uzavřené se 

Správou. Návrh smlouvy, popřípadě zápisu, zpracuje Správa na základě žádosti předložené 

příjemcem. 

 

Čl. 5 

Použití pohotovostních zásob v souladu se zápisy o ochraňování pro účely činností 

týkající se zejména zkušebního provozu, odborné přípravy obsluh, kontrol emisí, revizí, 

ročních prohlídek, oprav a ošetřování pohotovostních zásob, ukázek, cvičení a výstav 

(1) Zkušební provoz, odborná příprava obsluh, kontroly emisí, revize, roční prohlídky, 

opravy, ošetřování, ukázky, cvičení a výstavy pohotovostních zásob se zahrnují do Plánu 

zkušebního provozu, výcviku obsluh a pravidelných kontrol pohotovostních zásob (dále jen 

„Plán“), který schvaluje Správa. 

(2) Při použití pohotovostních zásob pro účely týkající se zejména zkušebního provozu, 

odborné přípravy obsluh, kontrol emisí, revizí, ročních prohlídek, oprav, ošetřování, ukázek, 

cvičení a výstav pohotovostních zásob, se při poskytování informací postupuje následovně: 

a)   v případě, že tyto činnosti jsou zahrnuty do Správou schváleného Plánu, je ochraňovatelé 

nemusí Správě samostatně hlásit, 

b)   v případě, že tyto činnosti nejsou zahrnuty do Správou schváleného Plánu, musí je Správa 

samostatně schválit, aby mohly být dotčené pohotovostní zásoby po dobu dané činnosti 

vyjmuty z pohotovosti, 

c)   v případě, že se u pohotovostních zásob v průběhu pravidelné údržby prokáže porucha, 

která nedokáže zajistit trvalou provozuschopnost a použitelnost pohotovostních zásob, 

ochraňovatel zajistí jejich opravu a ohlásí tuto skutečnost na Správu do 5 pracovních dnů, 

                                                           
11)  § 4b odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., ve znění zákona č. 51/2016 Sb. 
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d)   v případě, že se jedná o standardní kontrolu provozuschopnosti pohotovostních zásob 

(např. věcných prostředků požární ochrany), ochraňovatelé Oznámení na Správu nezasílají. 

(3) Žádost o vyjmutí prostředku pohotovostních zásob z pohotovosti mimo plán zasílá 

ochraňovatel tohoto prostředku na Správu minimálně 1 měsíc před požadovaným vyjmutím. 

Žádost obsahuje uvedení důvodu vyjmutí (použití), datum vyjmutí z pohotovosti a datum 

zpětného uvedení do pohotovosti. 

(4) O použití daného prostředku pohotovostních zásob provede ochraňovatel záznam do 

příslušné provozní dokumentace. 

(5) Při používání pohotovostních zásob pro účely zahraničního cvičení se při poskytování 

informací postupuje dle článku 6. 

 

Čl. 6 

Použití pohotovostních zásob v ostatních případech 

(1)  V ostatních případech lze pohotovostní zásoby poskytnout výhradně v souladu s právním 

předpisem 5). 

(2)  Ochraňovatel zasílá na Správu písemnou žádost o bezúplatnou výpůjčku či úplatný nájem 

se specifikací materiálu, a to nejméně 6 týdnů před požadovaným termínem použití. 

(3)  Poskytnutí pohotovostních zásob se řeší zápisem (o výpůjčce, nájmu, atd.) a jeho uzavření 

je možné až na základě uzavřené smlouvy (zápisu) mezi Správou a ochraňovatelem. 

(4)  Ochraňovatel rovněž provede záznam o použití daného prostředku pohotovostních zásob 

do příslušné provozní dokumentace. 

 

Čl. 7 

Povinnosti ochraňovatele při zpracování účetních dokladů v IS KISKAN SSHR 

(1)  Účetní doklady (příjemka, výdejka, převodka, případně předávací protokol) je 

ochraňovatel povinen zpracovat vždy v IS KISKAN SSHR, když dochází ke změně 

disponibility prostředku pohotovostních zásob na dobu delší než 24 hodin.  

(2)  Aktualizaci dat a případné vyhotovení účetních dokladů v IS KISKAN SSHR ochraňovatel 

provádí v souladu s aktuálními prováděcími pokyny vydávanými Správou. 

(3)  Ochraňovatel je povinen dotčené účetní doklady doručit na Správu v elektronické formě  

v rámci přenosu dávky dat (vytvoření a odeslání souboru.nst) na závěr pracovního dne. Účetní 

doklady v listinné formě je nutno doručit na Správu: 

a)   do 5 dnů za běžné situace, 

b)   ihned po vyhotovení za vyhlášeného krizového stavu nebo při řešení mimořádné události. 

(4)  Při nesplnění výše uvedených povinností bude provoz prostředku pohotovostních zásob 

považován za neoprávněné použití prostředku pohotovostních zásob. 

(5)  Pokud je změna disponibility kratší než 24 hodin, ochraňovatel není povinen zpracovávat 

účetní doklady. Přesto je nutné provést záznam do provozní dokumentace prostředku 

pohotovostních zásob o zapůjčení nebo výjezdu. Tímto úkolem není dotčena povinnost zasílat 

Oznámení. 
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Čl. 8 

Společná ustanovení 

(1)  Informace o vývozu pohotovostních zásob na místo zásahu (jedná se např. o osobní 

dozimetry, plynové chromatografy, spektrometry, detektory), uložených standardně 

v zásahových vozidlech HZS krajů, se na Správu nezasílají, pokud tyto pohotovostní zásoby 

nebyly prokazatelně při mimořádné události použity jejich uvedením do provozního stavu. 

(2) V případě výpadku IS Krizkom nebo jakýchkoliv technických nebo jiných problémů, 

které neumožní jeho využití, se pro vyžadování pohotovostních zásob použije e-mailového 

spojení. V případě nebezpečí z prodlení lze požadavek uplatnit telefonicky a následně potvrdit 

pomocí e-mailového spojení.  

(3)  Náklady spojené s ochraňováním pohotovostních zásob se hradí z finančních prostředků 

poskytnutých Správou v souladu se zápisem o ochraňování, ostatní náklady hradí HZS ČR ze 

svých prostředků. 

(4)  Nakládání s hasivy a pěnidly se řídí zvláštním předpisem 12).  

 

Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 

      Zrušuje se: 

a) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 18/2004, kterým se  

 stanoví zásady použití pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv Hasičským  

 záchranným sborem ČR při mimořádných událostech a při krizových situacích, 

b) Oznámení náměstka generálního ředitele HZS ČR (čj. PO-1392/PSM-2004) uveřejněné   

 ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele a náměstka ministra vnitra čá. 18/2004  

 ze dne 13. dubna 2004. 

 

Čl. 10 

Účinnost 

      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 

 
 

Čj. MV-8115-1/PO-OKR-2019 
 

Generální ředitel HZS ČR 
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba v. r. 

Obdrží: 
HZS krajů 
Záchranný útvar HZS ČR 

SOŠ PO a VOŠ PO 

MV-generální ředitelství HZS ČR 

 

 

 

 

                                                           
12) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 31/2013, kterým se stanoví zásady nakládání s hasivy a pěnidly  

     v pohotovostních zásobách Správy státních hmotných rezerv a s hasivy a pěnidly v příslušnosti hospodaření  

     organizačních složek Hasičského záchranného sboru ČR. 



Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 3/2019                                          Strana    
 

  

7 

                                                                         P ř í l o h a č.   1 

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2019 

 

 

MINISTERSTVO  VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01,  PRAHA  414 

___________________________________________________________________________                      

                                                                                                        Praha  

 Počet listů: 1 

 Přílohy:  

 

Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 1 

150 85  Praha 5 - Smíchov 

 

e-mail: ops@sshr.cz  

    

Oznámení o použití pohotovostních zásob v ochraňování HZS ČR  

 

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 4a zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti 

Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 51/2016 Sb., byly níže uvedené 

pohotovostní zásoby použity v souvislosti s prováděním záchranných a likvidačních prací 

nebo při plnění úkolů při ochraně obyvatelstva: 

 

Název, identifikátor zdroje (dle SSHR), počet kusů, místo uložení, pohotovostní zásoby užívá 

(HZS kraje a počty) 
 

Souhlas s použitím, byl vydán v souladu s článkem II dohody o spolupráci č. 20150564 

v oblasti systému hospodářských opatření pro krizové stavy (č.j. MV-163693-1/PO-OKR-

2015), a to na dobu od…………….. do ………………  

 

Použité pohotovostní zásoby budou vráceny do skladu nejpozději do ……………. 

Spotřebované pohotovostní zásoby budou Správě státních hmotných rezerv nahrazeny do …... 

 

 

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba 

generální ředitel HZS ČR 

 

v zastoupení 

 

………………………………………......................... 

řídicí důstojník MV-generálního ředitelství HZS ČR 

 

 

…………………………………………………………... 

z rozkazu 

vedoucí směny OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR 
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                                                                         P ř í l o h a č.   2 

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2019 

  

MINISTERSTVO  VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01,  PRAHA  414 

___________________________________________________________________________                      

                                                                                                        Praha   

 Počet listů: 1 

 Přílohy:  

Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 1 

150 85  Praha 5 - Smíchov 

e-mail: ops@sshr.cz  

    

Vyžádání pohotovostních zásob v působnosti SSHR pro řešení mimořádné události 

Vyřizuje: jméno a příjmení, tel. č. ………………………., e-mail:………………………………..  

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 4a zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti 

Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 51/2016 Sb., žádám o poskytnutí níže 

uvedených státních hmotných rezerv pro řešení mimořádné události pro  provádění 

záchranných a likvidačních prací nebo pro plnění úkolů při ochraně obyvatelstva: 

Specifikace požadovaného materiálu, název, počet kusů, místo nasazení: 

…………………………………………………….  

Pro: (uvést konkrétní základní složku IZS) 

Na období  od …………………. do ………………….. 

Odběratel: 

Osoba odpovědná za převzetí: 

Kontakty (mobil, e-mail): 

Požadovaný termín a čas převzetí: 

Poskytnuté pohotovostní zásoby budou Správě státních hmotných rezerv vráceny nejpozději 

do ……………………… 

Spotřebované pohotovostní zásoby budou Správě státních hmotných rezerv nahrazeny 

nejpozději do ………………………. 

 

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba 

generální ředitel HZS ČR 

v zastoupení 

………………………………………......................... 

řídicí důstojník MV-generálního ředitelství HZS ČR 

 

…………………………………………………………... 

z rozkazu 

vedoucí směny OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR 

 




