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Anotace 

MATĚJ, Václav. Řešení úhrad za zásahy jednotek PO. Ostrava, 2015. Bakalářská práce. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. Dana Chudová, 

PhD.  

 Cílem bakalářské práce je zhodnocení čerpání úhrad nákladů za zásahy jednotek 

poţární ochrany u dopravních nehod a zásahů způsobených úmyslným jednáním. Práce se 

zabývá porovnáním systémů čerpání před a po září 2013, kdy vešel v platnost zákon č. 

160/2013 Sb. V teoretickém úvodu je čtenář seznámen s problematikou dopravních nehod, 

financováním jednotek poţární ochrany a popisem obou systémů. V praktické části je pak 

poukázáno na problematiku nového systému a je provedeno srovnání na modelových 

situacích. 

 Klíčová slova: dopravní nehoda, úhrady nákladů, úmyslné chování, pojištění 

 

Summary 

MATĚJ, Václav. Payments of Costs of Fire Brigade Interventions. Ostrava, 2015. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. 

Dana Chudová, PhD.  

 The goal of bachelor thesis is evaluation of payments of costs of fire brigade 

interventions at car accidents and call outs caused by wilful behaviour. Thesis compares 

systems of payments before and after September 2013 when was passed a law nr. 160/2013 

Sb. Reader is in theoretical introduction familiarized with the issues of car accidents, 

fundings of fire brigades and description of both systems. Problems of new system and 

comparison between both systems is shown in practical part. 

 Keywords: car accident, payments of costs, wilful behaviour, insurance 
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Úvod 

 Bakalářská práce má za úkol zabývat se řešením úhrad za zásahy jednotek poţární 

ochrany u dopravních nehod a u událostí způsobených úmyslný jednáním. Práce si klade za 

cíl seznámení čtenáře s právní úpravou řešící vztah mezi jednotkami poţární ochrany a 

subjekty, které náhrady za uskutečněné zásahy poskytují. V souvislosti s vydáním zákona 

č. 160/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změně některých navazujících zákonů jako 

např. zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, porovná změnu starého a upraveného systému řešení úhrad. 

Porovnání bude provedeno zejména na úrovni čerpání úhrad nákladů za likvidační práce u 

dopravních nehod a nahrazení účtování paušální částkou stanovenou na hodinu práce 

jednotky. Bude porovnán rozdíl mezi výší získaných finančních prostředků a vývoji v 

oblasti čerpání úhrad. V práci bude taktéţ definováno, zda-li došlo ke zlepšení systému a v 

jakých případech jsou úhrady dle jednotlivých předpisů výhodnější. V neposlední řadě 

bude čtenář obeznámen s problémy, které nový systém přinesl a návrhem jejich zlepšení.  
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Rešerše 

 Cílem této rešerše bylo nalezení relevantních zdrojů informací se zaměřením na 

řešení úhrad za zásahy jednotek poţární ochrany. Úsilí pak bylo směřováno zejména na 

řešení úhrad u dopravních nehod před i po září 2013, kdy došlo ke změně zákona č. 

168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 238/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., ve zněné pozdějších předpisů. 

 Při hledání potřebných informací byly prostudovány internetové zdroje, jenţ jsou 

volně dostupné a následně byl také proveden výběr ze zákonů České republiky, které se 

věnují tématům řešení úhrad a jednotkám poţární ochrany obecně. Důleţitou částí 

prováděné rešerše pak byl sběr informací a předpisů vytvořených pro interní potřebu 

hasičského záchranného sboru. 

 

Zákon č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2013. 

 Zákon upravující zákony o pojištění vozidla a o HZS, kterým je stanoveno řešení 

úhrad za zásahy JPO u dopravních nehod a zásahů způsobených úmyslným jednáním.  

 

Směrnice k vyúčtování nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod jednotkami 

poţární ochrany. In: MV-107917-1/PO-OVL-2013. Praha, 2013. 

 Směrnice vydaná generálním ředitelstvím HZS ČR v souvislosti s úhradami za 

zásahy jednotek u dopravních nehod. Směrnice upravuje postup nárokování úhrad. 
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1.  Dopravní nehoda 

 Dopravní nehoda je jedním z negativních jevů vyskytujících se při provozu na 

pozemních komunikacích. Důsledky nehod ovlivňují nejen lidské ţivoty, ale také 

ekonomiku státu či soukromého sektoru. Jen na území Moravskoslezského kraje dochází 

ročně k přibliţně 8 tisícům nehod se škodou dosahující skoro půl miliardy korun. Z důvodů 

zranění osob nebo ohroţení ţivotního prostředí vyjíţdějí k nehodám i jednotky poţární 

ochrany. Ročně tak příslušníci a členové jednotek vyjíţdějí v Moravskoslezském kraji k 

více jak dvěma tisícům nehod. Srovnání počtu výjezdů souvisejících s dopravními 

nehodami na území Moravskoslezského kraje je uvedeno v tabulce č. 1. [1], [2] 

Tabulka č.1: Porovnání počtu nehod v Moravskoslezském kraji [1], [2] 

Rok Počet DN Škoda v mil. Kč Počet výjezdů JPO 

2011 8071 413,78 1808 

2012 8145 398,97 2227 

2013 8288 410,6 2184 

 

 Pro pochopení rozdělení proplácení zásahů u dopravních nehod, je nutné vnímat 

rozdělení dané zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů. Ten definuje jak záchranné, tak likvidační práce. Důleţitým bodem je 

bezúplatné prováděné záchranných prací, kdy stát zodpovídá za poskytnutí neodkladné 

pomoci občanům při záchraně jejich ţivota a majetku. 

 Záchranná práce vedou k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, 

majetku nebo ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin, 

 Likvidační práce vedou k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, 

přičemţ následky se rozumí účinky (dopady) a rizika působící na osoby, zvířata, 

věci a ţivotní prostředí. [3] 

 V praxi pak hasiči u nehod nejprve provádějí záchranné práce, kterými se např. 

rozumí poskytnutí první pomoci zraněným, jejich vyproštění nebo zamezení škodám na 

ţivotním prostředí. Po provedení prvotních úkonů, které nesnesou časového odkladu, 
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velitel zásahu rozhodne o provádění likvidačních prací v podobě úklidu vozovky, odtahu 

nepojízdných vozidel apod. 

 K záchraně lidských ţivotů a majetku, nejen v případě dopravních nehod, jsou 

zřízeny Hasičské záchranné sbory krajů, které pak dále spolupracují buďto s jinými 

sloţkami integrovaného záchranného systému, nebo se soukromými subjekty. Klíčovým 

faktorem je časový úsek, za jaký jsou sloţky schopny nehodu odstranit. Sníţení času 

potřebného především pro záchranné a následně likvidační práce je moţné jednak 

zvýšením počtu jednotek, ale také kvalitnějším a modernějším vybavením. Problémem ale 

zůstává náročné financování, které leţí na bedrech státu. 

 Ze statistiky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje uvedené v 

tabulce č. 2 vyplývá, ţe jednotky řeší kaţdý rok přibliţně 15 tisíc událostí. Dopravních 

nehod pak řeší na území kraje okolo 2 tisíc. To znamená procentuální zastoupení asi 14%. 

Tabulka č. 2: Počet výjezdů na území Moravskoslezského kraje [4], [5] 

Rok Počet výjezdů Počet nehod Procentuální zastoupení 

2011 15518 1808 11,65 % 

2012 15099 2229 14,76 % 

2013 14327 2185 15,25 % 

2014 12697 1999 15,74% 

 

 Z důvodu potřeby získání finančních prostředků na obnovu techniky a vybavení, 

pouţívaných při dopravních nehodách, došlo k vytvoření nového systému, který do 

finanční spoluúčasti zahrnul také majitele motorových vozidel, potaţmo jejich pojišťovny. 

Od září roku 2013 tak v České republice dochází k proplácení likvidačních prací za 

nárokované zásahy jednotkám poţární ochrany pojišťovnami. 

1.1 Návrh nového zákona 

 V roce 2013, v době, kdy mělo dojít ke schválení nového zákona probíhala v 

českých médiích nemalá diskuze o tom, jaké změny to přinese. Důvodem bylo 

nepochopení výkladu zákona. Lidé se nejčastěji obávali, ţe budou povinni platit i za 

zásahy, které nesouvisí s dopravními nehodami a částku 5600 korun za hodinu budou platit 

ze svých kapes. Zřejmě největší negativní názory směřovaly od motoristů, kteří se obávali 
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zdraţení povinného ručení a návrh povaţovali za nesystémový. To souviselo s odvodem 

3% z vybraného povinného ručení do Fondu zábrany škod. Dalším faktorem bylo zavedení 

úhrady nákladu za zásahy spojené s úmyslným jednáním osob. Lidé, kteří nebyli s tématem 

příliš seznámeni, se obávali postihů v případě přivolání pomoci, která jiţ například nebude 

nutná. [6] Domnívám se však, ţe všechny tyto mylné představy byly dostatečně vysvětleny 

a nyní by jiţ měly novely přinášet pouze uţitek.  
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2. Zákon č. 160/2013 Sb. 

 V březnu roku 2013 dochází ve sněmovně při třetím čtením ke schválení změny 

zákona o pojišťovnictví. Pro členy jednotek poţární ochrany je zajímavou změnou 

novelizace zákona o odpovědnosti z provozu  vozidla č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a zákona o Hasičském záchranném sboru č. 238/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Díky této úpravě dochází od 1. září 2013 k přechodu na ,,paušální" systém 

proplácení úhrad za zásahy jednotek poţární ochrany a ke zjednodušení celého procesu 

nárokování. Další částí je pak zavedení úhrady za zásahy spojené úmyslným jednáním. 

 Do úhrad za zásahy u dopravních nehod nyní vstupují čtyři strany. Zástupcem 

jednotek poţární ochrany, které jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje, a které zasahují u 

dopravní nehody na výzvu operačních a informačních středisek, je Hasičský záchranný 

sbor. Ten pak při nárokování komunikuje jak s pojišťovnami viníků nehod, tak s Českou 

kanceláří pojistitelů a s Ministerstvem financí. Všechny subjekty jsou pak povinny řídit se 

nejen zákonem č. 160/2013 Sb., ale i dalšími, pro tuto problematiku nezbytnými předpisy. 

 Hasičský záchranný sbor je v oblasti nárokování úhrad nákladů orgánem, který 

provádí samotné nárokování a komunikaci s pojišťovnami. Tvoří tak prostředníka mezi 

ostatními jednotkami poţární ochrany a subjekty provádějící vyplácení úhrad. Pro 

zpracovávání podkladů pro vyplácení, je na úrovních krajů pověřena odpovědná osoba, 

garant, která přejímá od velitelů zásahů přílohy ke zprávám o zásahu u dopravní nehody a 

předkládá ţádosti určené protistraně. Ze statutu zřízení HZS kraje zákonem 

č. 238/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyplývá právní subjektivita a rozdělení na 

jednotlivé krajské celky. Při ţádostech se tedy pojišťovny nesetkávají pouze s jedním 

sborem jako takovým, ale zároveň komunikují se 14 samostatnými subjekty. Ty jsou pak 

pověřeny i řešením ţádostí jednotek SDH obcí a Záchranných útvarů. 

 Příslušná pojišťovna je určena na základě uzavřené pojistné smlouvy dle zákona 

upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které bylo řízeno řidičem 

označeným jako původce škody. Hasičský záchranný sbor tak nárokuje přímo proti ní. 

 Česká kancelář pojistitelů je zřízena na základě zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, a vystupuje jako organizace 

sdruţující jednotlivé pojistitele na území ČR. Je správcem garančního fondu, ze kterého 
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jsou vypláceny úhrady nákladů vzniklé provozem nepojištěných vozidel. Od roku 2014 

také spravuje Fond zábrany škod. Do něj jsou odváděny 3% pojistného přijatého 

jednotlivými pojišťovnami a prostředky tohoto fondu jsou rozdělovány jak sloţkám IZS, 

tak projektům majícím za úkol zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci zákona č. 

160/2013 Sb., byla § 23 písm. b zřízena i Komise v rámci České kanceláře pojistitelů. 

Komise je sloţena z devíti členů, kteří mají za úkol jednak projednání vyuţití finančních 

prostředků z Fondu zábrany škod, tak navíc navrhování preventivních projektů v oblasti 

škod způsobených vozidly a také kontrolují tok peněz z Fondu. 

 Ministerstvo financí je pověřeno vyplácením úhrad nákladu spojené se škodami 

vzniklé provozem vozidel s výjimkou pojištění odpovědnosti. [7] 

2.1 Účtování úhrad za likvidační práce 

 Účtování úhrad za zásahy jednotek PO u dopravních nehod se řídí směrnicí 

Ministerstva vnitra, vydanou v září 2013 pod čj. MV-107917-1/PO-OVL-2013. Tato 

směrnice upravuje základní pojmy a postupy pro příslušníky HZS, kteří úhrady 

zpracovávají, ale definuje i případy, ve kterých nárok na úhradu vzniká nebo úplně zaniká. 

 Jednou z nejdůleţitějších částí směrnice je definování pojmu dopravní nehoda a 

případy, kdy se událost za nehodu v rámci úhrad povaţuje a kdy naopak není moţno po 

pojišťovně nárok uplatňovat. Za dopravní nehodu se v rámci zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povaţuje taková 

událost, která má za následek zranění či úmrtí osob, byla započata nebo se odehrála na 

pozemní komunikaci a došlo k ní  v přímé návaznosti s pohybem vozidla. Směrnice dále 

uvádí příklady dalších situací, jenţ jsou povaţovány za dopravní nehodu: 

 Nehoda, jejímţ následkem dojde k poţáru nebo úniku nebezpečné chemické látky, 

 sráţka vozidla s vlakem na ţelezničním přejezdu, který se nachází na veřejné 

komunikaci, 

 poţár vozidla za jízdy, 

 nehoda jediného vozidla, při níţ vyvstane poškození komunikace či ohroţení 

ţivotního prostředí a jednotky PO svým zásahem přímo zabraňují dalších škodám. 

Definovány jsou i aspekty pro nepovaţování události za dopravní nehodu: 
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 Nehoda, při níţ dojde pouze k poškození vozidla viníka a pojistitel, Česká kancelář 

pojistitelů ani Ministerstvo financí nemá povinnost uhradit škodu spojenou s 

provozem vozidla, 

 nehoda, kdy je za škodu zodpovědná osoba, na niţ se nevztahuje povinnost uzavřít 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň nemá povinnost uhradit škodu 

Ministerstvo financí, 

 událost, při které je nepoškozené vozidlo vyproštěno z prostoru mimo komunikaci, 

 zprůjezdnění komunikace, 

 nehody při sportovních akcích, 

 únik nebezpečných látek ze stojícího vozidla. 

 Při vyplácení úhrad je potřeba sledovat i kdo provedl zásah a jestli má dle zákona 

č. 160/2013 Sb. na toto nárok. Musí se jednat o jednotky Hasičských záchranných sborů, 

záchranných útvarů a nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů, jeţ jsou zařazeny do 

plošného pokrytí kraje. Dále je nutné, aby byl zásah u DN prováděn na výzvu příslušného 

operačního a informačního střediska. Prostředky získané z plnění úhrad jsou pak 

směrovány jednotlivých Hasičským záchranným sborům, Záchranným útvarům a 

zřizovatelům jednotek SDH obcí.  

 Samotné nárokování probíhá na několika úrovních. První krok probíhá jiţ na místě 

nehody a to rozhodovacím procesem velitele zásahu. Ten jako první rozhoduje o tom, jestli 

je událost moţno klasifikovat jako dopravní nehodu s nárokem na náhradu nákladů a také 

určí, které jednotky na místě prováděly likvidační práce. Důleţitým krokem je i zajištění 

fotodokumentace a videozáznamu, slouţící pro přehled situace na místě zásahu a o 

účastnících nehody. Velitel zásahu také zajišťuje zjištění informací potřebných k vyplnění 

přílohy zprávy o zásahu u DN. Poté předává informace určenému příslušníkovi HZS kraje 

a to spolu se zprávou o zásahu a přílohou, popř. fotodokumentací a videozáznamem. 

Důleţitými informacemi pak jsou: 

 Evidenční číslo události (to je pak pouţito jako variabilní symbol při zaslání 

úhrady), 

 evidenční čísla jednotek, které prováděly likvidační práce, 

 adresa dopravní nehody (přesné určení místa), 
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 čas vyhlášení poplachu jednotkám a čas návratu na základnu (časy zahájení a 

ukončení zásahu), 

 celkový čas zásahu jednotlivých jednotek, 

 činnosti prováděné jednotlivými jednotkami, 

 identifikace oddělení PČR, které nehodu vyšetřuje a spisovou značku, 

 seznam všech účastníků nehody, 

 fotodokumentace, videozáznam, pokud byla provedena. 

 

Obrázek č. 1: Příloha zprávy o zásahu - Úhrada za dopravní nehodu [9] 

 Po předání dokumentů osobě odpovědné za vyúčtování nákladů je provedena 

kontrola všech bodů. Je potřeba provést výpočet celkové částky náhrady a to podle nařízení 

vlády č. 263/2013 Sb., které stanovuje paušální cenu za kaţdou započatou hodinu zásahu 

na 5600 Kč. [8] Výpočet se provádí v závislosti na počtu zasahujících jednotek a také na 

čase, který je počítán ve vztahu ke kaţdé započaté hodině, který jednotky strávily v 

operačním řízení při řešení události spojené s dopravní nehodou. Odpovědné osoby jsou 
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povinny vést souhrnné přehledy o výši vypočtených nákladů. Ţádost zpracovaná ve dvou 

výtiscích je následně odeslána příslušné pojišťovně, která byla určena jako zodpovědná za 

úhradu nákladů. Vyhledání pojišťovny probíhá buďto na základě registračních údajů 

vozidla způsobujícího škodu v registru České kanceláře pojistitelů nebo po ţádosti o určení 

pojišťovny v nejasných případech přímo ČKP. V situacích, kdy nemá vozidlo řízené 

viníkem nehody pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nebo je registrováno v cizím 

státě a v případech hromadné nehody, dochází k odškodnění přímo Českou kanceláří 

pojistitelů z garančního fondu. Ministerstvo financí je pak pověřeno náhradou nákladů v 

případě nehod vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti vozidla. Neméně podstatnou 

úlohou garantů je informování ostatních organizačních sloţek státu a zřizovatelů jednotek 

SDH obcí o započatém nárokování úhrad. [9] 

2.2 Účtování úhrad za úmyslné jednání 

 K úhradám nákladů za dopravní nehody přibylo i proplácení výjezdů jednotek 

způsobených úmyslným jednáním. Takovéto úhrady pak řeší SIAŘ Generálního ředitele 

HZS ČR č. 36/2014. Pro splnění poţadavku úmyslného jednání jsou v pokynu definovány 

tři skutečnosti, které je potřeba společně prokázat: 

 Osoba úmyslně provedla nebo opomenula skutek, který byl uznán jako protiprávní, 

 o protiprávnosti jednání bylo pravomocně rozhodnuto nebo byl vydán rozsudek, 

 k provedenému skutku byla povolána jednotka poţární ochrany. 

 Jako zásah jednotek je pak povaţováno provádění záchranných prací u události, 

které byla poté označena jako událost, jejíţ vznik byl způsoben úmyslným jednáním a 

došlo k vydání rozsudku nebo rozhodnutí orgány zabývajícími se těmito skutky. A nebo 

bezdůvodná ţádost a následné vyslání jednotky poţární ochrany na domnělé místo 

události.  

 Jako zásah způsobený úmyslným jednáním pak nejsou povaţovány výjezdy spojené 

s elektrickou poţární signalizaci, která sice poplach spustila, nýbrţ planý. Tento případ se 

však nestahuje na spuštění systémů EPS manuálně tlačítkovým hlásičem. Osoba, jenţ 

hlásič stiskne se tím dopustí přestupku a pro náhradu škody by měla být uznána vinou. 

 K účtování náhrad nákladů spojených se zásahy způsobené úmyslným jednáním 

jsou oprávněny jednotky Hasičského záchranného sboru, jednotky záchranného útvaru, ale 
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i jednotky sborů dobrovolných hasičů. Ty však, stejně jako u náhrad nákladů u dopravních 

nehod, musejí být zařazeny do plošného pokrytí kraje a zasahovat po výzvě operačního a 

informačního střediska. Nárokování pak provádí HZS kraje za své jednotky, v případě 

společného zásahu se záchranným útvarem i za něj. Samostatný zásah jednotky 

záchranného útvaru je řešen v samostatné dikci, stejně jako u zřizovatelů jednotek SDH 

obce. Obce jsou vyrozumívány o náhradách Hasičským záchranným sborem kraje a úhradu 

nákladů mohou ţádat pouze v případech, kdy neprovedly zaţádání o náhradu nákladů při 

zásahu mimo území zřizovatele. 

 Pro vyúčtování náhrad je v rámci HZS kraje a záchranného útvaru zřízeno 

pracoviště, nebo určena osoba, které provádí, na základě pravomocných rozsudků a 

rozhodnutí, vyţádání finanční kompenzace. V situacích, kdy je v případu zainteresováno 

více osob, jsou náklady rozpočítány mezi tyto osoby bez rozdílu. Zvláštní situací jsou 

případy, kdy jsou za úmyslné jednání označeny osoby mladší 15 let. Tehdy dochází k 

přesunu povinnosti zaplacení náhrady na zákonné zástupce. Dle občanského zákoníku pak 

nejsou úhrady poţadovány po osobách, jenţ byly omezeny na svéprávnosti. 

 Nezbytným podkladem pro účtování náhrad je Příloha ke zprávě o zásahu - Úhrada 

- Úmysl. Tato příloha obsahuje informace důleţité pro správné stanovení náhrady. Jsou v 

ní zapsány všechny jednotky, které se zásahu zúčastnily a jejich výkazy. Příloha tak 

obsahuje: 

 Evidenční číslo události, 

 evidenční čísla jednotek, 

 určení místa, kde mělo k události dojít, 

 časové určení zásahu, čas začátku a konce zásahu jednotek, 

  celkový součet doby zásahu jednotlivých jednotek, 

 úkony prováděné jednotkami, 

 rozhodnutí či rozsudek o úmyslném jednání osoby. 
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Obrázek č. 2: Příloha zprávy o zásahu - Úhrada - Úmysl [10] 

 Přílohu ke zprávě o zásahu - Úhrada - Úmysl jiţ nezpracovává velitel zásahu, ale 

osoba tím pověřená. Ta překontroluje činnosti jednotlivých jednotek a rozhodne, zda-li 

mají na úhradu nárok. Poté předá podklady pracovišti HZS kraje, které se nárokováním 

náhrad zabývá. Odpovědná osoba následně provede kontrolu všech podkladů a zajistí 

výpočet dle konečného času zásahu v celých hodinách a dle počtu jednotek. [10] 
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3. Účtování úhrad dle starého systému 

 Úhrady nákladů za provedení likvidačních prací nezapočaly 1. září 2013 vejitím v 

platnost zákona č. 160/2013 Sb. Účtování jiţ předtím řešil samotný zákon č. 133/1985 Sb., 

o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. V § 97 zákona o PO je uvedeno, ţe 

,,jednotky poţární ochrany mohou provádět pohotovostní a jiné sluţby nebo práce za 

úhradu vynaloţených nákladů za předpokladu, ţe se jedná o práce a sluţby související se 

základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohroţení akceschopnosti jednotek, nebo o 

obdobnou činnost podle zákona č. 238/200 Sb.". [11] Účtování pak bylo řešeno pomocí 

směrnice vydané Ministerstvem vnitra pod čj. MV-57103-1/PO-OVL-2012 v květnu 2012 

a která byla v souladu s pokynem Generálního ředitele HZS ČR č. 41/2010. Takovéto 

nárokování je ovšem poměrně sloţité. Příslušníci zabývající se řešením úhrad byly povinni 

stanovit úkony prováděné na místě zásahu, zjistit mnoţství pouţitých prostředků a dle 

připraveného ceníku vypočítat celkovou cenu prováděných likvidačních prací. V 

neposlední řadě byly nárokovány náhrady za zničený materiál, prostředky a vybavení. 

3.1 Řešení úhrad 

 Při nárokování úhrad nákladů přicházely do styku 3 strany. Nárokování prováděné 

pouze Hasičským záchranným sborem směřovalo proti příslušné pojišťovně, která byla 

označena jako pojistitel škodícího vozidla dle databáze České kanceláře pojistitelů nebo 

přímo označena Kanceláří, či samotná Česká kancelář pojistitelů. Ta pak v případech, kdy 

škodu způsobilo vozidlo registrované mimo území ČR, nebylo moţné zjistit příslušnost 

vozidla ke konkrétní pojišťovně a nebo se jednalo o tzv. "hromadnou nehodu". 

 Pro účely směrnice je pak dopravní nehoda definovaná jako událost, která má za 

následek zranění či úmrtí osob, byla započata nebo se odehrála na pozemní komunikaci a 

způsobila škodu na majetku v souvislosti s provozem vozidla. Tento bod však není více 

rozvíjen a o tom, zda byly provedeny likvidační práce v souladu s touto směrnicí rozhodl 

na místě velitel zásahu. Ten byl poté povinen všechny činnosti zaznamenat do Přílohy ke 

zprávě o zásahu k účtování LP. Do přílohy bylo potřeba dodat i fotodokumentaci a to v 

případech, kdy se jednalo o sloţitější dopravní nehodu nebo na místě nebyla přítomna 

Policie ČR. Informace poţadované v příloze jsou zejména: 

 Evidenční číslo události, 
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 informace o datu a času nehody a prováděných likvidačních prací, 

 informace o pouţitém materiálu a prostředcích, kilometráţ techniky a motohodiny, 

 počet příslušníků provádějících likvidační práce, 

 identifikace Policie ČR a spisová značka, 

 údaje o účastnících nehody. 

 V případě, ţe nebylo moţné spolehlivě určit poznávací značku vozidla, byla ve 

spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů určena příslušná pojišťovna na základě VIN 

vozidla. 

 

Obrázek č. 3: Příloha zprávy o zásahu - Účtování likvidačních prací [12] 

 Po zpracování všech potřebných informací do přílohy zprávy o zásahu byla věc 

předána pověřenému pracovišti, které provádělo formální kontrolu. Po provedené kontrole 
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došlo na základě soupisu činností a pouţitého materiálu na místě zásahu k výpočtu celkové 

částky pomocí ceníku. V ceníku, který je nastíněn v tabulce č. 3, jsou zahrnuty nejen ceny 

např. sorbentů, kilometrů jednotlivé techniky, ale i průměrné platové ohodnocení 

příslušníků a ceny zničených prostředků a vybavení. Následujícím krokem bylo předání 

doposavad zpracovaných dokumentů finančnímu oddělení HZS, které úhrady nárokovalo u 

příslušné pojišťovny či ČKP. [12] 

Tabulka č. 3: Příklad ceníku [13] 

Technika 

sazba za 

ujetý km  

(Kč/km) 

sazba za 

motohodinu  

(Kč/hod) 

Cisternová automobilová stříkačka 40 2100 

Výšková technika 50 2400 

Automobilový jeřáb, vyprošťovací 

automobil 
40 1900 

Dopravní automobil 15 300 

Technický automobil 40 800 

Kontejnerový automobil 30 600 

Osobní automobil 10 200 

Motorová stříkačka   270 

Motorová a rozbrušovací pila   30 

Elektrocentrála a jiné agregáty   50 

Plovoucí čerpadlo   40 

Přetlakový ventilátor, odsávač kouře   30 

Člun s motorem   570 

Vysokozdviţný vozík   420 
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4. Porovnání systémů 

 Zavedení nového systému pod hlavičkou zákona č. 160/2013 Sb., mělo přinést 

usnadnění nárokování náhrad nákladů a zjednodušení celého procesu. Jednou z hlavních 

změn se pak stalo ustanovení jednotné paušální částky, která je schválena vládou, na místo 

výpočtů, které bylo potřeba provádět po kaţdém jednotlivém zásahu dle platných ceníků. 

Otázkou však zůstává, zda-li byla částka stanovena v přijatelné hladině jak pro jednotky 

poţární ochrany, tak pro pojistitele, kteří provádí vyplácení nárokovaných částek.  

 Dalším faktorem, ovlivňující náhrady za likvidační práce, je zakomponování 

jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nyní, z hlediska nárokování úhrad, na 

stejné úrovni jako profesionální sbory. Tím dochází k většímu přílivu peněz do obecních 

pokladen, které jsou zřizováním jednotek zatěţovány a domnívám se, ţe to povede ke 

zlepšení poţární ochrany v naší zemi. Kladně hodnotím i způsob, jakým jsou úhrady 

nárokovány. Jelikoţ jsou tímto pověřeny HZS krajů, nedošlo k většímu zatíţení obecních 

úřadů, či samotných velitelů jednotek. Na druhou stranu je však potřeba zváţit vytíţení 

pověřených osob HZS, které nyní neřeší jen ,,své" jednotky, ale také ţádosti dobrovolných 

kolegů. 

 Co se týče nově odváděných peněz do Fondu zábrany škod, můţeme toto hodnotit 

pouze kladně. Peníze by měly být vyuţity nejen pro jednotky poţární ochrany, ale i pro 

ostatní sloţky integrovaného záchranného systému a tím přispět ke zlepšení bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích. Například v roce 2015 by mělo dle vyjádření 

Generálního ředitele HZS ČR dojít k uspokojení přibliţně 30 - 35 jednotek SDH obcí při 

rekonstrukci nebo úplné obměně poţární techniky právě z Fondu zábrany škod. [14] 

 Další výraznou změnou je úprava systému a jeho podpora zákonem. Starý systém 

úhrad nákladů spočíval pouze na domluvě mezi hasiči a Českou kanceláří pojistitelů, 

potaţmo samotnými pojišťovnami, a byl zcela dobrovolný. Nyní jsou veškeré úhrady 

řádně legislativně ošetřeny a dovolují čerpání většího mnoţství peněz. Výhodu přináší i 

jasné definování příkladů, kdy je náhrady moţno čerpat a dává oběma stranám do rukou 

nástroj, jak se proti neoprávněným úhradám, či odmítnutím, bránit. 



17 

 

5. Problémy při čerpání náhrad 

 V průběhu přibliţně roku a půl, kdy je nový systém pouţíván, se vyskytly 

problémy, které ztěţují získávání náhrad. Nemusí se vţdy jednat jen o nedostatečnou 

komunikaci mezi pojišťovnami a HZS, ale také například nedostatečná opora zákona. Ten 

samozřejmě nemůţe konkretizovat všechny moţné scénáře, do budoucna však zřejmě bude 

potřeba jeho úprava vedoucí ke zlepšení situace. 

5.1 Odvolání pojišťoven 

 Vydáním nového zákona č. 160/2013 Sb. se pojišťovnám dostala do rukou poměrně 

silná zbraň v podobě specifikace jednotlivých druhů nehod a případů, kdy je moţné čerpat 

náhrady nákladů. Hasiči jsou nyní postaveni před situaci, kdy dochází k odvolávání 

pojišťoven a proces celého čerpání se protahuje a zatěţuje lidské zdroje. Postup odvolání je 

poměrně jednoduchý. Po zpracování potřebných podkladů odesílá HZS ţádost o úhradu 

nákladů určené pojišťovně, ČKP nebo Ministerstvu financí. Jestliţe pak jeden ze subjektů 

povaţuje okolnosti nehody v rozporu s definicí uvedenou v zákoně, případně ve směrnici, 

má moţnost se odvolat. 

 Jestliţe ale ani jeden ze subjektů nepovaţuje argumenty druhé strany za 

přesvědčivé, neexistuje kromě soudu instance, která by spor vyřešila. Při tvorbě zákona 

totiţ nebyla brána v potaz moţnost vytvoření rozhodčí pravomoci. Zákonem 

č. 160/2013 Sb. byla vytvořena Komise, která rozhoduje např. o Fondu zábrany škod, ale 

do nárokování náhrad nemá pravomoc zasahovat. V případech, kdy nedojde k dohodě mezi 

HZS a pojišťovnami, neexistuje jiná moţnost, neţ věc podstoupit soudu a odvolání řešit 

občanskoprávním sporem.  

5.2 Termín proplácení náhrad 

 Směrnice vydaná GŘ HZS ukládá povinnost garantům odesílat ţádosti o náhrady 

nákladů vţdy do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, kdy byla ţádost vyhotovena. 

V tomto případě je tedy časový harmonogram jasný. V případě odpovědi ze strany 

pojišťoven je termín vyplácení stanoven zákonem č. 168/1999 Sb. Ten v § 9 uvádí 

jednotlivé lhůty, jak pro zpracování ţádostí ze strany HZS krajů, tak pro konečné plnění. 

Po obdrţení ţádosti o náhradu nákladů nabíhá lhůta tří měsíců, během které mohou 

pojišťovny prozkoumat ţádosti a rozhodnout o jejich proplacení či odvolání. Po této době, 
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v případě uznání nároku, jsou pojišťovny povinny provést plnění do 15 dnů. U 

,,bezproblémových nehod" by tak měly jednotky poţární ochrany získávat prostředky po 

105 dnech. 

 V současné době, např. v Jihočeském kraji, získávají jednotky náhrady v průměru 

po 26 dnech od jejich nárokování. Tento časový úsek však nelze brát jako standard pro 

všechny náhrady. Existují případy, kdy nejsou proplaceny zásahy ani rok po zadání nároku 

u příslušné pojišťovny. V takových situacích myslí zákon č. 168/1999 Sb. i na úrok z 

prodlení, coţ je stanoveno § 9 odst. 4. [15] 

5.3 Výpočet paušální částky 

 Pro výpočet náhrad je v současné době pouţívána paušální částka ve výši 5600 Kč. 

Ta je stanovená nařízením vlády a je tedy moţné ji v průběhu let upravovat dle aktuálních 

nákladů. Ty byly vyčísleny Generálním ředitelstvím HZS ČR a to s přihlídnutím k 

několika faktorům. V potaz byla brána dosavadní praxe při nárokování náhrad dle starého 

systému a také statistické sledování událostí. 

Tabulka č. 4: Kalkulace hodiny zásahu [16] 

Parametr zásahu Hodnota 

Průměrná vzdálenost k místu zásahu 8 km 

Průměrný počet techniky jedné jednotky PO u zásahu 2 ks 

Průměrná cena motohodiny pouţité techniky 2100 Kč/hod 

Průměrné náklady na 1 km jízdy pouţité techniky 50 Kč/km 

Průměrná doba zásahu 2 hodiny 

Náklady na spotřební materiál k zásahu (sorbenty, 

speciální hasivo, zničené nástroje, poškozená výstroj, 

opotřebení nástrojů) 

600 Kč 

 

 V tabulce č. 4 je pak uveden rozpis jednotlivých výdajů, které připadají v úvahu při 

řešení úhrad. Ze systému statistického sledování událostí vyplynulo, ţe průměrná 

vzdálenost na místo zásahu je 8 km. Touto hodnotou je pak ovlivněna celková cena jízdy, 
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kdy cena za ujetý kilometr poţární techniky v průměru odpovídala 50 Kč. Při kalkulaci byl 

také zohledněn počet techniky, který byl stanoven na 2 kusy. Dále byl na 600 Kč oceněn 

pouţitý materiál. V součtu pak byla stanovena cena 5600 Kč za hodinu zásahu. 

 Celková cena je stanovena plošně pro celou republiku. Dá se tedy očekávat, ţe 

částech naší země s menší hustotou pokrytí jednotkami poţární ochrany a tím pádem 

zvětšením dojezdových vzdáleností, můţe docházet k nedostatečnému ohodnocení náhrad. 

V současné době však nelze předvídat vývoj získávání náhrad se zaměřením na mnoţství 

finančních prostředků. [16] 

5.4 Informovanost zřizovatelů JSDH 

 Zpracování hlavní části ţádosti náhrady nákladů přejímá ze zákona HZS. To 

pověřuje odpovědného pracovníka, který od velitele JSDH přebírá zprávy o zásahu spolu s 

přílohou a ţádá za zřizovatele jednotky finanční kompenzace. V těchto případech pověřená 

osoba informuje zřizovatele jednotek a dává jim na vědomí, ţe bylo zaţádáno o náhradu 

nákladů. Systém však naprosto opomíjí skutečnosti, kdy je ţádost zamítnuta, pojišťovna se 

odvolala a není jisté, kdy budou náklady proplaceny. Pracovníci finančních oddělení 

obecních úřadů tak mají v rukou zprávu o moţnosti získání finančních prostředků, nejsou 

však s to určit, kdy je budou moci zahrnout do svých rozpočtových příjmů a pracovat s 

nimi. Bylo by tedy za hodno vypracovat dohodu mezi HZS kraje a jednotlivými zřizovateli 

jednotek, která by tento problém řešila. Zřizovatelé by byli např. pomocí online aplikace 

schopni sledovat průběh zpracování ţádostí o úhradu a nebyli by nuceni zjišťovat stav 

ţádostí na konci roku těšně před zpracováváním svých rozpočtů.  
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6. Modelová situace 

 Jedním z důvodů zavedení nového postupu nárokování byla i snaha o zjednodušení 

procesu, který by nezatěţoval jednotky poţární ochrany zbytečnou administrativou. Jestli 

byla tato snaha úspěšná zřejmě ukáţe aţ čas na větším vzorku případů. Dalším faktorem 

pak bude změna z hlediska získaných finančních prostředků. Pro jednodušší porovnání 

bude u jednotlivých nehod poukázáno na několik příkladů, kdy se změna systému vyplatit 

nemusela. Jedná se zejména o nehody jednotlivých vozidel, kdy dochází pouze k 

poškození tohoto vozidla a nevzniká škoda třetí osobě. V takových případech není u 

důvodu znění Směrnice nárokování moţné a pojišťovny se proti němu úspěšně odvolávají. 

6.1 Nehoda bez poškození majetku třetí osoby 

 Vzorem pro modelovou situaci je skutečná nehoda, která se udála v prosinci roku 

2014. Plně naloţené nákladní vozidlo na úzké cestě sjelo mimo vozovku a na jeho 

vyproštění musely být povolány 4 hasičské jednotky (2x jednotka HZS MSK, 1x JSDH a 

1x HZSp), jenţ jsou uvedeny v tabulce č. 5. Pro vyhodnocení náhrady nákladů je potřeba 

zajistit informace o prováděných činnostech na místě nehody, časech strávených u zásahu 

a technice, která byla povolána. [17] 

Tabulka č. 5: Jednotky na místě zásahu [17] 

Jednotka Technika 
Vzdálenost 

[km] 

Čas vyhlášení 

poplachu 

Čas návratu na 

základnu 

Celkový 

čas [h] 

HZS FM 
1. vůz 

(1+5) 
24 19:14 22:55 3:31 

 
VYA (1+1) 24 19:28 22:46 3:18 

HZS O.-

Zábřeh 

II. Výjezd 

(1+3) 
44 20:20 22:58 2:38 

 

AJ 60 

Demag 

(1+1) 

43 20:20 23:00 2:40 

 

KA MB 

Actros 

(1+1) 

58 20:20 23:01 2:41 

 
PAD (1+1) 41 20:20 22:53 2:33 

 

 Nejprve bude proveden výpočet podle starého systému. Zde hrají roli kilometry 

najeté poţární technikou na místo události. Cena za ujetý kilometr je však odlišná pro 
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jednotlivé druhy vozidel. Zohlednit je taktéţ potřeba motohodiny. Pro zjednodušení těchto 

výpočtů byly vytvořeny tzv. kalkulačky. Po zadání všech potřebných údajů, včetně 

odpracovaných hodin příslušníky, spotřebovaného materiálu nebo např. zničených 

prostředků dojde ke zjištění konečné částky. Pro výpočet je pouţito ceníku uvedeného v 

tabulce č.3. 

Tabulka č. 6: Výpočet nákladů (1) 

 

 Z tabulky č. 6 vyplývá, ţe náklady HZS MSK na řešení této nehody byly podle 

ceníku 37 440,- Kč. Podle § 97 zákona o PO by takto mohl sbor ţádat náhradu u příslušné 

pojišťovny. Při řešení tohoto případů pouţitím § 97 by však není moţno zahrnout JSDH a 

HZSp. 

Technika 

sazba 

za ujetý 

km  

(Kč/km) 

sazba za 

motohodinu  

(Kč/hod) 

 

ujeté 

km 
motohodiny suma 

Cisternová automobilová 

stříkačka 
40 2100 

 

68 2 6920 

Výšková technika 50 2400 

 

    0 

Automobilový jeřáb, 

vyprošťovací automobil 
40 1900 

 

67 3 8380 

Dopravní automobil 15 300 

 

    0 

Technický automobil 40 800 

 

41 1 2440 

Kontejnerový automobil 30 600 

 

58 1 2340 

Technika celkem     

 

    20080 

Příslušník HZS 

sazba 

za 1 hod 
  

 

Celkový počet 

hodin u LP 
  

Prům. hodinový sluţební 

příjem příslušníka HZS 
280   

 

62 17360 

      

 

      

Spotřebovaný materiál 

celkem 
    

 

    0 

Pracovní a ochranné 

pomůcky 

viz. 

ostatní 
  

 

    0 

Ostatní spotřební 

materiál a náklady 

viz. 

ostatní 
  

 

    0 

 
  

 
  

37440 
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 Při výpočtu nákladů s podporou zákona č. 160/2013 Sb. je postupováno dle 

směrnice Ministerstva vnitra, vydanou v září 2013 pod čj. MV-107917-1/PO-OVL-2013. 

Důleţitým bodem je nyní definice dopravní nehody a její konkretizace v bodě 1 této 

směrnice. Nehoda se stala na pozemní komunikaci a vznikla v přímé souvislosti s 

provozem vozidla. To však není jedinou podmínkou, kterou je potřeba splnit. Jednotky 

prováděly vyproštění nepoškozeného vozidla, které bylo zadní částí mimo komunikaci. 

Nákladní vozidlo při této nehodě nepoškodilo majetek třetí osoby a nedošlo ani k ohroţení 

ţivotního prostředí. Závěrem je tedy nemoţnost nárokování náhrad nákladů u pojišťovny, 

coţ také nebylo ze strany HZS provedeno.  

6.2 Větší nehoda 

 Porovnání celkových úhrad bude provedeno u nehody dvou nákladních a jednoho 

osobního vozu. Situace má představovat modelovou situaci nehody, jejíţ řešení vyţaduje 

velké mnoţství sil a prostředků a odstranění následků trvá delší časový úsek. Cílem je 

porovnání nákladů podle obou systémů u poměrně méně častých typů nehod, které však 

přinášejí do rozpočtu nezanedbatelné finanční prostředky. 

 Popisovaná nehoda se stala v září 2014 a měla za následek více jak 10 hodinový 

zásah jednotek. Na místě zasahovaly čtyři jednotky HZS MSK, kdy se výsledný čas pro 

zpracování úhrady vyšplhal na 33 hodin. Pro jednoznačné vyplnění ţádosti o úhradu 

nákladů jak podle § 97 zákona o PO, tak podle zákona č. 160/2013 Sb., jsou v tabulce č. 7 

uvedeny potřebné údaje. [18] 

  



23 

 

Tabulka č. 7: Jednotky a technika na místě [18] 

Jednotka Technika 
Vzdálenost 

[km] 

Čas vyhlášení 

poplachu 

Čas návratu na 

základnu 

Celkový 

čas [h] 

HZS Třinec 
1. vůz 

(1+5) 
22 7:30 12:30 5:00 

 

II. Výjezd 

(1+3) 
17 11:45 17:45 5:00 

HZS Český 

Těšín 

1. vůz 

(1+5) 
17 7:30 8:30 1:00 

HZS FM 
KA Nissan 

(1+1) 
46 7:51 9:13 1:22 

 

TA/CH 

(1+1) 
48 9:25 16:20 6:55 

HZS O.-

Zábřeh 

AJ 60 

Demag 

(1+1) 

72 8:24 19:25 11:01 

 

VYA Bison 

(1+1) 
85 8:20 18:52 10:32 

 

PAD 

(1+0) 
94 8:20 19:25 11:05 

 

 Pro výpočet dle § 97 zákona o PO byla opět pouţita kalkulačka likvidačních prací. 

Při něm byl brán v potaz i spotřebovaný materiál v podobě pouţitého sorbentu v mnoţství 

150 l. Hasiči na místě odpracovali celkem 132 hodin, coţ při průměrném hodinovém 

ohodnocení jejich mzdy na 280 korun, činilo náklady ve výši 36 960 korun. Jak je uvedeno 

v tabulce č. 8, celková částka nákladů pak dosáhla hodnoty 83 910 korun.  
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Obrázek č. 4: Odstraňování následků DN [18] 
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Tabulka č. 8: Výpočet nákladů (2) 

 

 Vzhledem k faktu, ţe se tato nehoda udála jiţ v roce 2014, byly náhrady nákladů 

hodnoceny dle nového systému. HZS MSK provedlo výpočet v souladu se směrnicí 

generálního ředitelství pro všechny jednotky na místě zásahu s celkovou dobou 33 hodin. 

To při paušální ceně za hodinu zásahu ve výši 5600 Kč/h odpovídá 184 800 Kč. Rozdíl 

mezi oběma systémy tak činí více jak 100 tisíc Kč. 

6.3 Menší nehoda 

 Pro poslední modelovou situaci byla vybrána nehoda dvou osobních automobilů z 

únoru roku 2015. Zásahu se účastnila pouze 1 jednotka HZS MSK a doba trvání zásahu 

nepřekročila dvě hodiny. Tato nehoda byla vybrána jako představitel menší události, jejíţ 

řešení je prováděno bez pouţití speciální techniky a doba trvání je vymezena pouze např. 

vyšetřováním nehody policií nebo čekáním na odtahovou sluţbu. [19] 

Technika 

sazba 

za ujetý 

km  

(Kč/km) 

sazba za 

motohodinu  

(Kč/hod) 

 

ujeté 

km 
motohodiny suma 

Cisternová automobilová 

stříkačka 
40 2100 

 

59 3 8660 

Výšková technika 50 2400 

 

    0 

Automobilový jeřáb, 

vyprošťovací automobil 
40 1900 

 

157 10 25280 

Dopravní automobil 15 300 

 

    0 

Technický automobil 40 800 

 

142 2 7280 

Kontejnerový automobil 30 600 

 

46 1 1980 

Technika celkem     

 

    43200 

Příslušník HZS 

sazba 

za 1 hod 
  

 

Celkový počet 

hodin u LP 
  

Prům. hodinový sluţební 

příjem příslušníka HZS 
280   

 

132 36960 

      

 

      

Spotřebovaný materiál 

celkem 
    

 

    3750 

Pracovní a ochranné 

pomůcky 

viz. 

ostatní 
  

 

    0 

Ostatní spotřební 

materiál a náklady 

viz. 

ostatní 
  

 

    3750 

 
  

 
  

83910 
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Tabulka č. 9: Technika na místě zásahu [19] 

Jednotka Technika 
Vzdálenost 

[km] 

Čas vyhlášení 

poplachu 

Čas návratu na 

základnu 

Celkový 

čas [h] 

HZS Opava 
1. vůz 

(1+5) 
4 9:15 10:46 1:31 

 

 Dopravní nehoda splňuje podmínky směrnice a tak byla HZS MSK nárokována u 

příslušné pojišťovny. Doba zásahu v trvání 2 hodin znamenala náhradu ve výši 11 200 Kč. 

Pro porovnání je pouţit i výpočet podle starého systému, který je předveden v tabulce 

č. 10, kdy jsou navíc započteny kilometry jízdy poţární techniky a také pouţitý sorbent. 

Úhrada by pak činila 5870 Kč.  

Tabulka č. 10: Výpočet nákladů - nehoda Opava 

 

Technika 

sazba 

za ujetý 

km  

(Kč/km) 

sazba za 

motohodinu  

(Kč/hod) 

 

ujeté 

km 
motohodiny suma 

Cisternová automobilová 

stříkačka 
40 2100 

 

4 1 2260 

Výšková technika 50 2400 

 

    0 

Automobilový jeřáb, 

vyprošťovací automobil 
40 1900 

 

  
0 

Dopravní automobil 15 300 

 

    0 

Technický automobil 40 800 

 
  

0 

Kontejnerový automobil 30 600 

 
  

0 

Technika celkem     

 

    2260 

Příslušník HZS 

sazba 

za 1 hod 
  

 

Celkový počet 

hodin u LP 
  

Prům. hodinový sluţební 

příjem příslušníka HZS 
280   

 

12 3360 

      

 

      

Spotřebovaný materiál 

celkem 
    

 

    250 

Pracovní a ochranné 

pomůcky 

viz. 

ostatní 
  

 

    0 

Ostatní spotřební 

materiál a náklady 

viz. 

ostatní 
  

 

    250 

 
  

 
  

5870 
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6.4 Porovnání 

 Při výběru nehod pro potřeby modelových situací byla snaha zahrnout případy, 

které mohou čtenáři názorně ukázat odlišnost systémů. Výsledkem nejsou pouze konečné 

náklady, které se u všech případů značně liší, ale také jednoduchost zpracování výpočtů. 

Nový systém přinesl zjednodušení a zřejmě i zrychlení celého procesu nárokování. Byla by 

však chyba zatracovat systém předešlý. Jak ukázala první modelová situace, existují 

nehody, při kterých můţe docházet k odlivu finančních prostředků. V těchto případech se 

však krajští garanti mohou vrátit ke zpracování úhrady dle § 97 zákona o PO a ţádat 

náhradu nákladů u příslušných institucí. Další moţností je i financování z jiných zdrojů. Je 

potřeba si uvědomit, ţe náhrady nákladů dle zákona č. 160/2013 Sb., nejsou jedinou 

moţnou alternativou. Existuje také moţnost současné úhrady nákladů podle § 24 odst. 2 

písm. f) zákona o IZS v případech tímto zákonem stanoveným. Pro jednotky SDH obcí pak 

připadá v úvahu řešení úhrad při zásazích mimo území svého zřizovatele podle § 27 odst. 1 

písm. d) zákona o PO. To však pouze v případech, kdy neţádají i o náhradu nákladů dle 

zákona č. 160/2013 Sb. 
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7. Statistika 

 Ve snaze objektivně posoudit oba systémy, musíme porovnat nashromáţděná data 

ze stejných časových úseků. Pro nás tak budou výchozí kalendářní roky 2012 a 2014. To z 

důvodu nekompletnosti dat při pouţití nového systému, jenţ vešel v platnost v září roku 

2013 a neuběhly od jeho zavedení tedy ani dva kalendářní roky. Srovnávaná data nás 

zajímají z hlediska počtu řešených nehod a z nich vyplývajících náhrad.  

 Celkový soupis řešených úhrad byl získán ze dvou krajů, Jihočeského a 

Moravskoslezského, které pro svou interní potřebu vytvořily seznamy, ze kterých je 

následně zpracována tabulka č. 11 a pro lepší ilustraci také obrázek č. 5. Díky poloze a 

zejména profilu obou krajů, který můţe působit značně rozdílně, získáme ideální 

podmínky pro porovnání. Tyto seznamy nebudou v práci publikovány, jelikoţ by mohly 

obsahovat citlivé informace. 

Tabulka č. 11: Statistika úhrad [20], [21], [22], [23] 

Rok - kraj Počet nehod 
Počet 

žádostí 

Počet 

uplatněných 

2012 - MSK 2229 1450 1291 

2014 - MSK 1999 1509 906 

2012 - JČK 1184 730 X 

2014 - JČK 923 821 718 
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Obrázek č. 5: Graf vývoje úhrad [20], [21], [22], [23] 

 Při porovnání stavu v letech 2012 a 2014 zjistíme, i přes pokles počtu nehod, nárůst 

počtu ţádostí o úhradu nákladů. I přes chybějící údaje z roku 2012 z Jihočeského kraje je 

tento nárůst patrný. Ten je způsoben zejména faktem, ţe jsou do problematiky začleněny i 

jednotky SDH obcí. Dále můţeme brát v úvahu i jednoznačnější a jednodušší určení 

moţnosti nárokování.  

 Co se týče úspěšnosti získávání prostředků, můţeme jiţ teď předpokládat, ţe došlo 

ke značnému nárůstu objemu prostředků, získaných od pojišťoven. Tento očekávaný nárůst 

je jiţ nyní podpořen statistikou HZS MSK, kdy za rok 2014 bylo získáno více finančních 

prostředků, neţ bylo v roce 2012 vůbec nárokováno. V roce 2012 podal HZS MSK 1450 

ţádostí o úhradu nákladů s vypočtenou částkou v hodnotě 6 290 430 Kč. Průměrná částka 

na ţádost tak byla přibliţně 4 338 Kč. Naproti tomu v roce 2014 bylo zaţádáno u úhrady v 

1509 případech s průměrnou částkou 10 773 Kč. Předpokladem pak byl příjem 16 256 800 

Kč. [20], [21], [22], [23] 
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8. Úmyslné jednání 

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, díky přijetí zákona č. 160/2013 Sb. mohou jednotky 

poţární ochrany získávat náhrady za zásahy vyvolané úmyslným jednáním. Poměrně 

významnou částí je nutnost vydání pravomocného rozhodnutí. V případech, kdy případ 

vyšetřuje policie, je pak HZS nápomocno při stanovení vzniklé škody. Výpočet pak 

probíhá podobně jako u dopravních nehod, kdy je brán v potaz počet jednotek zapojených 

do řešení dané události a doby strávené jejím řešením. Paušální částka stanovená vládou je 

taktéţ stejná. 

 Zásahy, u kterých je moţné najít spojení s úmyslným jednáním, je velké mnoţství. 

Nejčastěji jsou spojovány s úmyslně zaloţenými poţáry. V těchto případech pak přichází 

na řadu vyšetřovatelé příčin poţárů se snahou o odhalení skutečné příčiny poţáru. Avšak i 

v situacích, kdy dojde k nalezení stop poukazujících na úmyslné jednání, není vyhráno. Na 

řadu totiţ přichází příslušníci policie s úkolem nalézt pachatele trestného činu. Jak vyplývá 

ze statistiky HZS ČR uvedené v tabulce č. 12, stav úmyslně zaloţených poţárů v tuzemsku 

mírně kolísá. Jak je patrné z tabulky č. 10, pouze přibliţně 10% všech řešených úmyslně 

zaloţených poţárů končí uzavřením soudem a je u nich tedy moţné ţádat úhradu nákladů. 

[24] 

Tabulka č. 12: Úmyslně zaloţené poţáry [24] 

Rok 
Počet 

požárů 

Požáry řešené PČR Požáry uzavřené soudem 

Počet požárů 
% z celkového 

počtu požárů 
Počet 

% z celkového 

počtu požárů 

2010 17 937 933 5,2 154 0,9 

2011 21 125 1 116 5,3 174 0,9 

2012 20 492 993 4,8 116 0,6 

2013 17 105 867 5,1 101 0,6 

 

 

  



31 

 

Závěr 

 Cílem práce bylo seznámit čtenáře s problematikou řešení úhrad za zásahy jednotek 

poţární ochrany. Práce je zaměřena zejména na zákon č. 160/2013 Sb., který změnil 

podmínky pro účtování úhrad. Jsou tak popsány okolnosti zásahů u dopravních nehod a z 

části také zásahů způsobených úmyslným jednáním. 

 V úvodní části práce byl proveden nástin vývoje dopravních nehod na území 

Moravskoslezského kraje a jejich návaznost na zásahy jednotek poţární ochrany u tohoto 

typu události. Důleţitou části je popis legislativy upravující účtování úhrad za zásahy jak 

podle nového, tak podle starého systému. K porovnání byly vyuţity směrnice hasičského 

záchranného sboru z roku 2012 a 2013, které jsou závazné pro příslušníky provádějící 

nárokování úhrad u příslušných subjektů. 

 V praktické části jsou popsány problémy vyskytující se při řešení úhrad. Tyto 

problémy byly identifikovány při konzultaci s krajským garantem hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje. Pro porovnání změny řešení úhrad byly provedeny 

výpočty u tří nehod. Tyto modelové situace měli zejména poukázat na změnu velikosti 

získávaných finančních prostředků. U všech tří nehod byl zjištěn poměrně výrazný nárůst 

obnosu, který za ně HZS získá. Rozdíl jsem také našel ve sloţitosti samotného nárokování. 

U nového systému je díky zavedené paušální částce nárokování jednodušší a přehlednější. 

Ve snaze porovnat mnoţství získávaných prostředků bylo vyuţito nezveřejněných statistik 

hasičských záchranných sborů Moravskoslezského a Jihočeského kraje. Byl zjištěn nárůst 

počtu ţádostí i celkově vyřešených úhrad a to i přes pokles dopravních nehod. Je však 

potřeba dodat, ţe toto porovnání bylo provedeno pouze ve dvouletém období. To z důvodu 

nedostatku informací způsobených relativně krátkou dobou platnosti zákona č.160/2013 

Sb., který vešel v platnost aţ v září 2013. 

 V poslední části se práce věnuje řešení událostí spojených s úmyslným jednáním. 

Bohuţel se jedná pouze o okrajovou zmínku z důvodu nedostatečného mnoţství informací. 

Tento problém je způsobený malým mnoţstvím případů. 

 Jak jsem jiţ uvedl v průběhu práce, změnu řešení úhrad hodnotím kladně a 

domnívám se, ţe přinese více finančních prostředků do rozpočtů HZS. Drobným 
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nedostatkům se nevyhne ţádná změna a myslím si, ţe popsané problémy nemají na řešení 

úhrad větší vliv.  

  



33 

 

Seznam použité literatury 

[1] Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2012: Ročenka 2012 

 část 2. nehody v krajích. Praha: Ředitelství sluţby dopravní policie policejního 

 prezidia České republiky, 2013. Dostupné z: 

 http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-

 900835.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 

[2] Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2013: Ročenka 2013 

 část 2. nehody v krajích. Praha: Ředitelství sluţby dopravní policie policejního 

 prezidia České republiky, 2014. Dostupné z: 

 http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-

 900835.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 

[3] Zákon č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

 zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, 

 73/2000. 

[4] Statistický přehled činnosti HZS MSK 2013. Ostrava: Hasičský záchranný sbor 

 Moravskoslezského kraje, 2014. Dostupné z: 

 http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-sledovani-udalosti-v-

 kraji.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

[5] Statistický přehled činnosti HZS MSK 2014. Ostrava: Hasičský záchranný sbor 

 Moravskoslezského kraje, 2015. Dostupné z: 

 http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-sledovani-udalosti-v-

 kraji.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

[6] Mýty a fakta o novele zákona o pojišťovnictví dle názoru generálního ředitele HZS 

 ČR, plk. Ing. Drahoslava Ryby. In: Požáry.cz [online]. 2013, 6.5.2013 [cit. 2015-

 04-01]. Dostupné z: http://www.pozary.cz/clanek/64052-myty-a-fakta-o-novele-

 zakona-o-pojistovnictvi-dle-nazoru-generalniho-reditele-hzs-cr-plk-ing-drahoslava-

 ryby/ 

[7] Zákon č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 

 odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 



34 

 

 souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

 pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

 republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů 

 České republiky. 2013. 

[8] Předpis č. 263/2013 Sb., nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu. In: 

 Sbírka zákonů České republiky. 2013. 

[9] Směrnice k vyúčtování nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod 

 jednotkami poţární ochrany. In: MV-107917-1/PO-OVL-2013. Praha, 2013. 

[10] Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 

 29. července 2014, k vyúčtování úhrad nákladů za zásahy prováděné jednotkami 

 poţární ochrany, které byly vyvolány úmyslným jednáním osob. In: Sbírka 

 interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

 republiky. Praha, 2014, roč. 2014, 36/2014. 

[11] Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka 

 zákonů České republiky. 1985. 

[12] Směrnice k vyúčtování náhrad za likvidační práce prováděné jednotkami HZS ČR v 

 souvislosti s dopravními nehodami. In: MV-57103-1/PO-OVL-2012. Praha, 2012. 

[13] Kalkulačka LP. Ostrava, 2010. 

[14] Z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů bude uspokojeno přibliţně třicet 

 ţádostí obcí o dotace na reprodukci poţární techniky. In: Požáry.cz [online]. 2014 

 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://www.pozary.cz/clanek/100354-z-fondu-

 zabrany- skod-ceske-kancelare-pojistitelu-bude-uspokojeno-priblizne-tricet-

 zadosti-obci-o- dotace-na-reprodukci-pozarni-techniky/  

[15] Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění 

 pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999. 

[16] GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR. Kalkulační vzorec. Praha, 2013. 



35 

 

[17] Hasiči vyprošťovali ve Fryčovicích polský kamion s kečupem, zásah trval téměř tři 

 hodiny. In: Požáry.cz [online]. 2014 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: 

 http://www.pozary.cz/clanek/100705-hasici-vyprostovali-ve-frycovicich-polsky-

 kamion-s-kecupem-zasah-trval-temer-tri-hodiny/ 

[18] Po střetu dvou nákladních a jednoho osobního automobilu u obce Ropice museli 

 hasiči vyprošťovat zaklíněného řidiče. In: Požáry.cz [online]. 2014 [cit. 2015-04-

 01]. Dostupné z: http://www.pozary.cz/clanek/95571-po-stretu-dvou-nakladnich-a-

 jednoho-osobniho-automobilu-u-obce-ropice-museli-hasici-vyprostovat-

 zaklineneho-ridice/ 

[19] Dopravní nehoda dvou osobních vozidel s únikem provozních kapalin. In: 

 Požáry.cz [online]. 2015 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: 

 http://www.pozary.cz/clanek/106148-dopravni-nehoda-dvou-osobnich-vozidel-s-

 unikem-provoznich/ 

[20] HZS MSK. Přehled pojistných náhrad - LP 2012. Ostrava, 2012. 

[21] HZS MSK. Přehled pojistných náhrad - DN 2014. Ostrava, 2014. 

[22] HZS JČK. Data likvidační práce r. 2012. České Budějovice, 2012. 

[23] HZS JČK. Dopravní nehody - od září 2013 do července 2014. České Budějovice, 

 2014. 

[24] Statistická ročenka 2014 Česká republika. Praha: MV - GŘ HZS ČR, 2015. 

 Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-

 zachranneho-sboru-cr.aspx 

 

 

  



36 

 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Příloha zprávy o zásahu - Úhrada za dopravní nehodu [9]..............................9 

Obrázek č. 2: Příloha zprávy o zásahu - Úhrada - Úmysl [10]............................................12 

Obrázek č. 3: Příloha zprávy o zásahu - Účtování likvidačních prací [12]..........................14 

Obrázek č. 4: Odstraňování následků DN [18]....................................................................24 

Obrázek č. 5: Graf statistiky úhrad [20], [21], [22], [23].....................................................29 

  



37 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Porovnání počtu nehod v Moravskoslezském kraji [1], [2].............................3 

Tabulka č. 2: Počet výjezdů na území MSK [4], [5]..............................................................4 

Tabulka č. 3: Příklad ceníku [13].........................................................................................15 

Tabulka č. 4: Kalkulace hodiny zásahu [16]........................................................................18 

Tabulka č. 5: Jednotky na místě zásahu [17]........................................................................20 

Tabulka č. 6: Výpočet nákladů (1) [autor]...........................................................................21 

Tabulka č. 7: Jednotky a technika na místě [18]..................................................................23 

Tabulka č. 8: Výpočet nákladů (2) [autor]...........................................................................25 

Tabulka č. 9: Technika na místě zásahu [19].......................................................................26 

Tabulka č. 10: Výpočet nákladů (3) [autor].........................................................................26 

Tabulka č. 11: Statistika úhrad [20], [21], [22], [23]...........................................................28 

Tabulka č. 12: Úmyslně zaloţené poţáry [24].....................................................................30 

 


