POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I.
Důvod a způsob založení HZS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen HZS Karlovarského kraje) byl
zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 238/2000 Sb.), s účinností od 1. 1. 2001.
§1 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb.:
„Zřizuje se Hasičský záchranný sbor České republiky, jehož základním posláním je chránit životy
a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.“
S účinností od 1. 1. 2016 byl zákon č. 238/2000 Sb. nahrazen zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2015 Sb.). HZS
Karlovarského kraje se nadále považuje za hasičský záchranný sbor kraje podle tohoto zákona.
II.
Podmínky a principy, za nichž HZS Karlovarského kraje provozuje svou činnost
Postavení a úkoly hasičského záchranného sboru
§ 1 odst. 1 zákona č. 320/2015 Sb.:
„Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „hasičský záchranný sbor“) je jednotný bezpečnostní sbor, jehož
základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými
mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.“
§ 1 odst. 2 zákona č. 320/2015 Sb.:
„Hasičský záchranný sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním a organizováním úkolů požární
ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení
a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.“ (jiné právní předpisy
viz dále)
§ 2 zákona č. 320/2015 Sb.:
„Hasičský záchranný sbor organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí přijímání humanitární pomoci
poskytované České republice ze zahraničí.“
§ 3 odst. 1 zákona č. 320/2015 Sb.:
„Hasičský záchranný sbor plní mimořádně i úkoly, jejichž splnění je nezbytné v zájmu ochrany života nebo zdraví
obyvatel, životního prostředí, zvířat nebo majetku, pokud
a) toto plnění nenáleží jinému orgánu veřejné správy nebo plnění takového úkolu orgánem veřejné správy není
za daných podmínek možné a tento orgán o takové plnění požádá,
b) je k plnění takového úkolu způsobilý,
c) takovým plněním není ohrožena jeho činnost a
d) hrozí nebezpečí z prodlení.“
Organizace hasičského záchranného sboru
§ 5 zákona č. 320/2015 Sb.:
„Hasičský záchranný sbor tvoří
a) generální ředitelství,
b) hasičské záchranné sbory krajů,
c) záchranný útvar,
d) škola.“
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Hasičský záchranný sbor kraje:
§ 7 zákona č. 320/2015 Sb.
„(1) Hasičský záchranný sbor kraje je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou součástí
rozpočtové kapitoly ministerstva.
(2) Územní obvod hasičského záchranného sboru kraje je shodný s územním obvodem vyššího územního
samosprávného celku, v němž má hasičský záchranný sbor kraje sídlo. Názvy a sídla hasičských záchranných sborů
krajů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu (viz dále).
(3) V čele hasičského záchranného sboru kraje stojí ředitel.
(4) Hasičský záchranný sbor kraje
a) je správním úřadem s působností v územním obvodu příslušného vyššího územního samosprávného celku
pro výkon státní správy ve věcech
1. požární ochrany,
2. ochrany obyvatelstva,
3. civilního nouzového plánování,
4. integrovaného záchranného systému a
5. krizového řízení, s výjimkou oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, a
b) plní úkoly vyplývající z jiných právních předpisů.
(5) Hasičský záchranný sbor kraje zřizuje operační a informační středisko, které plní úkoly operačního a informačního
střediska integrovaného záchranného systému a další úkoly, stanoví-li tak jiný právní předpis. Operační a informační
středisko je pracovištěm pro příjem volání na jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní číslo tísňového
volání stanovené v číslovacím plánu podle zákona o elektronických komunikacích.
(6) Hasičský záchranný sbor kraje může zřídit a provozovat pro plnění úkolů hasičského záchranného sboru vzdělávací,
technická nebo jiná účelová zařízení; tato zařízení jsou organizační částí hasičského záchranného sboru kraje.“
Příloha k zákonu č. 320/2015 Sb. - Názvy a sídla hasičských záchranných sborů krajů (výběr):
Název - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje; Sídlo - Karlovy Vary
Konkrétní působnost HZS Karlovarského kraje je upravena zvláštními zákony – především:
 zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
§ 26
„(2) Hasičský záchranný sbor kraje
a) zpracovává koncepci požární ochrany kraje,
b) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
c) kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,
d) odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasičského záchranného sboru kraje,
e) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby hasičského záchranného sboru,
f) řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany,
g) koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány,
h) soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů
vybraných obcí,
i) zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,
j) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací,
k) zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany na území kraje,
l) v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských
záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek
sborů dobrovolných hasičů podniků,
m) projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany,
n) zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji krajskému úřadu,
o) zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného
ministerstvem.“



zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

§ 10
„(1) Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
(2) Krajský úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1
a) organizuje součinnost mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími správními úřady a obcemi v kraji,
zejména při zpracování poplachového plánu integrovaného záchranného systému, zajišťuje havarijní připravenost a ověřuje
ji cvičeními (§ 17),

2

b) usměrňuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje,
c) sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a územních správních úřadů s krajskou působností v
oblasti ochrany obyvatelstva,
d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen "havarijní plán kraje"),
e) zpracovává poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje,
f) spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu kraje podle zvláštního právního předpisu,
g) uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem
České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.
(3) Pokud zóna havarijního plánování zasahuje území více než jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností vlastního
kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje, zpracovává krajský úřad ve spolupráci s dotčenými obecními úřady obcí s
rozšířenou působností plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje nebezpečí (dále jen "vnější havarijní plán").
V případě, že zóna havarijního plánování zasahuje území více krajů, zabezpečuje koordinaci zpracování vnějšího havarijního plánu
a společné řešení mimořádné události krajský úřad, na jehož území se zdroj nebezpečí nachází.
(4) Pro zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů je krajský úřad oprávněn za podmínek ochrany údajů
využívat, shromažďovat a evidovat údaje z krizového plánu kraje podle zvláštního právního předpisu.
(5) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 plní hasičský záchranný sbor kraje zřízený podle zvláštního zákona. Ten
pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále
a) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí integrovaného záchranného systému,
b) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému
zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdělávací zařízení,
c) zabezpečuje varování a vyrozumění,
d) koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené
Ministerstvem vnitra,
e) organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření,
f) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími
nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
g) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
h) organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany,
i) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní ochrany v kraji,
j) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při
přípravě na mimořádné události.
(6) Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva.
(7) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 tak, aby byly přiměřené a svým obsahem a rozsahem odpovídaly
účelu a podmínkám konkrétní mimořádné události.
§ 12
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy kromě úkolů uvedených v § 15 zajišťuje připravenost
správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací
a ochranu obyvatelstva.
(2) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností uvedené v odstavci 1 plní hasičský záchranný sbor kraje, který pro
potřebu správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále
a) plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra,
b) organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními správními úřady s působností v
jeho správním obvodu a ostatními obcemi,
c) pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává obdobně činnosti uvedené v § 10 odst. 5 za podmínek
stanovených v § 10 odst. 7,
d) za podmínek stanovených v § 10 odst. 4 shromažďuje a používá pro zpracování vnějších havarijních plánů a havarijního
plánu kraje potřebné údaje,
e) seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel
s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi,
f) zpracovává vnější havarijní plán, pokud to vyplývá ze zvláštního právního předpisu a zóna havarijního plánování
nepřesahuje správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
g) spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném řešení mimořádné události s krajským
úřadem, pokud zóna havarijního plánování přesahuje území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
h) zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními plány a ověřuje ji cvičeními
(§ 17),
i) uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti v požární ochraně, integrovaném
záchranném systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví zásady a způsob zpracování, schvalování a používání havarijního plánu kraje a vnějšího
havarijního plánu.“
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zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 15
„(1) Hasičský záchranný sbor kraje při přípravě na krizové situace a jejich řešení
a) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,
b) vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení,
c) zpracovává krizový plán kraje,
d) zpracovává krizový plán obcí s rozšířenou působností; při jeho zpracování vyžaduje v nezbytném rozsahu součinnost
organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických osob a podnikajících fyzických osob,
e) plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra a úkoly stanovené hejtmanem v rozsahu krizového plánu kraje a starostou
obce s rozšířenou působností v rozsahu krizového plánu obce s rozšířenou působností,
f) předává Ministerstvu vnitra, hejtmanovi a starostovi obce s rozšířenou působností na jejich žádost údaje podle § 15 odst.
3.
(2) Příslušný správní úřad za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje na
vyžádání v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů způsobem zajišťujícím dálkový přístup údaje vedené v základním registru obyvatel,
základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, základním registru územní identifikace,
adres a nemovitostí, agendovém informačním systému evidence obyvatel, informačním systému cizinců, registru silničních vozidel,
centrálním registru silničních vozidel a v registru řidičů.
(3) Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o
a) kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,
b) předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby a služeb, výrobních
programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich
kvalifikaci,
c) počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech předpokládané evakuace,
d) množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných látek,
e) množství zadržené vody ve vodních nádržích,
f) počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob a
druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie,
g) uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů důležitých pro řešení krizových situací,
vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických sítích,
h) stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení záchranných prací, ke skladování
materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů,
i) výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat chovaných právnickými nebo
fyzickými osobami, pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací.
(4) Hasičský záchranný sbor kraje
a) seznamuje obce a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými
krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
b) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje a krizového štábu obce s rozšířenou působností,
c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d) a předává údaje v ní vedené Ministerstvu vnitra,
d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e).
§ 15a
Hasičský záchranný sbor kraje při zpracování krizového plánu kraje a krizového plánu obce s rozšířenou působností vyžaduje
součinnost orgánů kraje a obcí, organizačních složek státu, právnických osob a podnikajících fyzických osob a dalších subjektů, jeli to nezbytné.“
 ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
Čl. 3
„(1) Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby.“

III.
Organizační struktura HZS Karlovarského kraje, kontakty
Hasičský záchranný sbor kraje je součástí Hasičského záchranného sboru ČR (§ 5 písm. b zákona č. 320/2015 Sb.).
Přímo nadřízeným orgánem je Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR (§ 6 odst. 5 zákona č. 320/2015 Sb.).
Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je správním úřadem
na úseku požární ochrany. Nadřízeným správním orgánem je Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR
(§ 6 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb.).
Územní působnost HZS Karlovarského kraje je při výkonu státní správy dána územím tohoto kraje, které vymezuje
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České
národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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Sídlem HZS Karlovarského kraje jsou Karlovy Vary (§ 7 odst. 2 zákon č. 320/2015 Sb. a příloha k z. č. 320/2015 Sb.)
Kontaktní adresa:
HZS Karlovarského kraje
Závodní 205/70
360 06 Karlovy Vary

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

tel.: 950 370 101
e-mail: podatelna@hzs-kvk.cz
fax: 950 370 102

70883611
CZ70883611
ČNB Plzeň
1247881/0710

Úřední hodiny:
PO, ST
7.30 - 17:00
ÚT, ČT
7.30 - 15:00
PÁ
7.30 - 12:00
(přestávka na jídlo a odpočinek 12:00 - 12:30)
Vnitřní struktura HZS Karlovarského kraje se člení na:
-

krajské ředitelství HZS
územní odbory HZS
stanice HZS

Ředitelství HZS Karlovarského kraje se vnitřně člení na:
-

kancelář krajského ředitele
úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení
úsek ekonomiky
pracoviště interního auditu a kontroly

Jménem HZS Karlovarského kraje jedná krajský ředitel. Ostatní pracovníci mohou jednat jménem HZS kraje jen
v rozsahu stanoveném organizačním řádem, jinými předpisy nebo na základě zmocnění krajského ředitele.
Služební funkcionáři:
Ředitel HZS Karlovarského kraje
plk. Ing. Václav Klemák

950 370 100

vaclav.klemak@hzs-kvk.cz

Náměstek krajského ředitele – úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
plk. Ing. Miroslav Mazurkovič
950 370 250
miroslav.mazurkovic@hzs-kvk.cz
Náměstek krajského ředitele – úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení
plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D.
950 370 200
oldrich.volf@hzs-kvk.cz

Ředitelka kanceláře krajského ředitele
plk. JUDr. Renata Kozáková
950 370 350

renata.kozakova@hzs-kvk.cz

Náměstkyně krajského ředitele – úsek ekonomiky
plk. Ing. Jana Kučmínová
950 370 300

jana.kucminova@hzs-kvk.cz

Pracoviště interního auditu a kontroly
kpt. Mgr. Kateřina Cibulková
950 370 361

katerina.cibulkova@hzs-kvk.cz
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Územní odbory HZS Karlovarského kraje a stanice HZS:
Pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany
obyvatelstva a plnění stanovených úkolů na úseku krizového řízení jsou zřízeny územní odbory HZS Karlovarského
kraje.
Místní působnost územních odborů HZS Karlovarského kraje je při výkonu státní správy dána územím určeným
ředitelem HZS kraje. Název územního odboru je odvozen od názvu města, ve kterém územní odbor sídlí.
Územní odbor Cheb
17. listopadu 30, 350 02 Cheb
Ředitel ÚO Cheb
plk. Ing. Jan Doubrava

950 375 120

spisovna.ch@kvk.izscr.cz

Územní odbor Sokolov
Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

Ředitel ÚO Sokolov
plk. Mgr. Martin Mulač

950 381 120

spisovna.so@kvk.izscr.cz

950 371 120

spisovna.kv@kvk.izscr.cz

Územní odbor Karlovy Vary
Sokolovská 108a, 360 05 Karlovy Vary

Ředitel ÚO Karlovy Vary
plk. Ing. Roman Krumphanzl

Stanice v působnosti územního odboru Karlovy Vary
Číslo stanice
Lokace
Stanice č. 1
Sokolovská 108a, 360 05 Karlovy Vary
Velitel stanice – mjr. Ing. Dušan Uhlík
Stanice č. 2

Sídliště 467, 364 01 Toužim
Velitel stanice – npor. Ing. Jiří Horník, DiS.

Stanice v působnosti územního odboru Cheb
Číslo stanice
Lokace
Stanice č. 1
17. listopadu 686/30, 350 02 Cheb
Velitel stanice – mjr. Ing. Martin Tomášek
Stanice č. 2

Okružní 2545, 352 01 Aš
Velitel stanice – npor. Bc. Petr Paprsek

Stanice č. 3

U Pily 852/3b, 353 01 Mariánské Lázně
Velitel stanice – npor. Martin Gaier, DiS.

Stanice v působnosti územního odboru Sokolov
Číslo stanice
Lokace
Stanice č. 1
Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Velitel stanice – mjr. Bc. Ladislav Zapf, DiS.
Stanice č. 2

Husova 1811, 358 01 Kraslice
Velitel stanice – npor. Mgr. Petr Hamouz, DiS.

Stanice č. 3 Stanice Chemické závody

Tovární 2093, 356 01 Sokolov
Velitel stanice – npor. Bc. Michal Zubanič
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IV.
Nejdůležitější předpisy, kterými se HZS Karlovarského kraje řídí, na základě kterých jedná a rozhoduje,
s informací o tom, kde může občan do předpisů nahlédnout.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Výše uvedené právní předpisy jsou k dispozici v knihovnách, dále např. v programu ASPI (Automatizovaný systém
právních
informací,
ASPI
Publishing
s.r.o.)
a
na
internetu
–
např.
http://www.sbirka.cz
nebo http://www.zakonyprolidi.cz/.
V.
Závazný postup, kterým se řídí poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
HZS Karlovarského kraje poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Informace poskytovaná
zveřejněním (viz předchozí text o zřízení HZS Karlovarského kraje, jeho organizační struktuře atd.) se poskytuje
ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se
ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud zákon nestanoví jinak.
Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro HZS Karlovarského kraje nepřiměřenou
zátěží, bude poskytnut celek.
Pokud je to možné vzhledem k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne HZS
Karlovarského kraje informaci v elektronické podobě.
Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických
komunikací. Žádost je podána dne, kdy ji obdržel HZS Karlovarského kraje.
Informaci požadovanou ústně (telefonicky, osobní kontakt) poskytne HZS Karlovarského kraje v jednoduchých
případech bezprostředně, pokud ji má k dispozici. Není-li informace poskytnuta, anebo žadatel informaci považuje
za nedostačující, musí podat žádost písemně. Ústně poskytnuté informace se neevidují.
Písemná žádost musí být srozumitelná, konkrétní a navíc z ní musí být zřejmé, jaká informace je požadována.
Pro podání žádosti není stanoven žádný formulář. Lze ji podat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu
Krajského ředitelství HZS Karlovarského kraje nebo na adresy územních odborů HZS Karlovarského kraje. Dále
osobně v pracovní době na sekretariátu Krajského ředitelství HZS Karlovarského kraje a územních odborů,
prostřednictvím faxu na číslo 950 370 102 nebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
na e-mailovou adresu podatelna@hzs-kvk.cz, spisovna.ch@kvk.izscr.cz, spisovna.so@kvk.izscr.cz.
Náležitosti písemné žádosti o informaci
a) Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena HZS Karlovarského kraje, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“).
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b) Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li
přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu
nebo bydliště.
c) Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
(adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).
d) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny HZS Karlovarského
kraje.
Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
HZS Karlovarského kraje posoudí obsah písemné žádosti a:
a) brání-li nedostatek údajů o žadateli (viz náležitosti písemné žádosti o informaci) postupu vyřízení žádosti
o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel
této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována
příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel
žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
c) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti HZS Karlovarského kraje, žádost odloží a tuto
odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
d) nerozhodne-li podle písm. a) - c), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů
ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu pro poskytnutí informace může HZS Karlovarského
kraje prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny
vyřizující žádost,
2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné
žádosti,
3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo
mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu
žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas
před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Poskytování zveřejněných informací
a) Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se vyřizuje sdělením údaje o tom, kde je informace zveřejněna,
a to ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti.
e) Pokud žadatel o poskytnutí zveřejněné informace, kterému byl sdělen údaj o tom, kde je informace zveřejněna,
trvá na jejím přímém poskytnutí, HZS Karlovarského kraje mu ji poskytne.
f) Poskytování zveřejněných informací se neeviduje.

Omezení práva na informace
a)
-

HZS kraje neposkytuje dle § 7 – 11 zákona o svobodném přístupu k informacím:
informace, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví,
informace obsahující utajované skutečnosti,
informace obsahující obchodní tajemství,
informace, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů,
informace, které v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob mají zůstat utajeny před
nepovolanými osobami dle zákona č. 320/2015 Sb.,
informace, které jsou zvláštními skutečnostmi dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů,
informace, na které se vztahuje omezení práva na informace,
 interní pokyny a personální předpisy HZS kraje,
 skutečnosti vzniklé při přípravě rozhodnutí HZS, pokud zákon nestanoví jinak, a to jen do doby vydání
rozhodnutí,
 skutečnosti obsahující informace o objektové bezpečnosti,
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-

-

-

skutečnosti z oblasti personální, administrativní, fyzické, informační, komunikační a kryptografické
bezpečnosti dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,
 zprávy o zásahu jednotek PO a spisy o požárech (poskytuje se pouze orgánům činným v trestním řízení),
 které jsou nové a vznikly při přípravě rozhodnutí povinného subjektu (pokud zákon nestanoví jinak).
To platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím,
 poskytnuté NATO nebo EU, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv
třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“
a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou
republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce
nedal k poskytnutí souhlas,
informace vzniklé bez použití veřejných prostředků, jestliže byly předány osobou, které takovouto povinnost
zákon neukládá (ledaže by tato osoba sdělila, že s poskytnutím informace souhlasí),
informace, které úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona (např. zákon o státní statistické službě)
a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,
informace, jejichž poskytnutím by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu autorského
práva,
informace, které úřad získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové
nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu (např. zákon o České obchodní
inspekci), podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním
nebo zneužitím,
informace o probíhajícím trestním řízení,
informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo
zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly
činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti
a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů
činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat
trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky,
informace o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků,
informace o plnění úkolů zpravodajských služeb,
informace o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního
úřadu,
informace o činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
údaje vedené v evidenci incidentů podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ze kterých bylo možné
identifikovat orgán nebo osobu, která kybernetický bezpečnostní incident ohlásila nebo jejichž poskytnutí
by ohrozilo účinnost reaktivního nebo ochranného opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti,
informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,
pokud jsou v držení
 provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě
zvláštních právních předpisů,
 škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle
zákona o vysokých školách,
 knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolu příjemci
podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
 kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla,
orchestry a další umělecké soubory.

b) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací.
c) HZS Karlovarského kraje poskytne pouze základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky,
a to v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel
a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.
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Pokud HZS Karlovarského kraje žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti nebo rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (viz příloha č. 4). Rozhodnutí se doručuje do vlastních
rukou žadatele. Pokud HZS Karlovarského kraje nevyhoví žádostí o poskytnutí informace či nevydá zamítavé
rozhodnutí, žadatel je oprávněn podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Pokud nebylo žádosti
vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo autorského práva, musí být v rozhodnutí uvedeno,
kdo vykovává tato práva.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává spolu
se spisovým materiálem na adresu nadřízeného správního orgánu. Lze ho podat pouze písemnou formou, není stanoven
žádný formulář. Odvolání musí obsahovat jméno, příjmení a adresu žadatele (resp. u právnických osob název a sídlo
či kontaktní adresu), čeho se žadatel domáhá (číslo jednací napadeného rozhodnutí), v čem spatřuje porušení zákona
o svobodném přístupu k informacím, či jiných právních předpisů (tj. odůvodnění odvolání) a podpis žadatele
(statutárního orgánu právnické osoby).
O odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán, kterým je v případě rozhodnutí ředitele územního odboru ředitel HZS
Karlovarského kraje a v případě rozhodnutí ředitele HZS Karlovarského kraje MV - Generální ředitelství HZS ČR. Proti
rozhodnutí o odvolání se nelze již dále odvolat. Pravomocné rozhodnutí je přezkoumatelné soudem ve správním
soudnictví dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti při poskytování zveřejněné informace,
b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebyla poskytnuta informace, a nebylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace,
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt
písemný záznam.
Stížnost se podává u HZS Karlovarského kraje (tam, kde se o žádosti o poskytnutí informace rozhodovalo), a to do 30
dnů
a) ode dne doručení sdělení
- o tom, kde lze vyhledat a získat zveřejněnou informaci,
- o tom, že žádost byla odložena, protože se nevztahuje k působnosti HZS Karlovarského kraje
- o výši úhrady nákladů, které HZS Karlovarského kraje požaduje za poskytnutí informace
b) po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů od přijetí žádosti, popř. prodlouženou lhůtu o dalších 10
dnů pro závažné důvody)
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je v případě rozhodnutí ředitele územního odboru ředitel HZS
Karlovarského kraje a v případě rozhodnutí ředitele HZS Karlovarského kraje MV-Generální ředitelství HZS ČR,
postup při vyřizování stížnosti se řídí dle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím.
Na řízení o rozhodnutí o odmítnutí žádosti, o odvolání, o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení se
zásadně použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení o obnově řízení
a přezkoumávání rozhodnutí mimo odvolací řízení.
Náklady spojené s poskytnutím informace, není-li sdělena ústně, se zpoplatňují. Výše úhrad nákladů spojených
s poskytnutím informací je stanovena v sazebníku úhrad věcných nákladů za poskytování informací Hasičským
záchranným sborem Karlovarského kraje (viz níže).
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Sazebník úhrad věcných nákladů za poskytování informací Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje:
Sazebník
úhrad za poskytování informací
v organizační složce státu Ministerstvo vnitra
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím, se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:
I. Náklady na pořízení kopií
a) za pořízení jednostranné kopie formátu A4
1,50 Kč,
b) za pořízení oboustranné kopie formátu A4
2,60 Kč,
c) výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný
násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4,
d) pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Ministerstvem vnitra, Policií České
republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku,
pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.
II. Náklady na opatření technických nosičů dat
a) za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel
6,00 Kč,
b) za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel
8,00 Kč,
c) v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického
nosiče dat.
III. Náklady na odeslání informace žadateli
Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.
IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou
1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 251,00 Kč.
V. Osvobození od úhrady nákladů
a) Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.
b) Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším
než 1 hodina, úhrada nákladů podle bodu IV. Sazebníku (viz výše) se nevyžaduje.
c) Pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) a b) jednomu žadateli
na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,00 Kč, poskytuje se informace bezplatně.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Příloha č. 2 – Vyrozumění o odložení žádosti
Příloha č. 3 – Záznam o vyřízení žádosti a poskytnutí informace
Příloha č. 4 – Vzor rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Karlovy Vary dne 09. ledna 2019
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