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Dohoda o součinnosti
Policie České republiky,
zastoupená: policejním prezidentem genpor. JUDr. Jiřím KOLÁŘEM,
kontaktní adresa: Praha 7, Strojnická 27, PSČ 170 89 (dále jen „policie“),
a
Hasičský záchranný sbor České republiky,
zastoupený: generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky
a náměstkem ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslavem ŠTĚPÁNEM,
kontaktní adresa: Praha 414, Kloknerova 26, PSČ 148 01 (dále jen „HZS ČR“)
uzavírají za účelem zajištění koordinovaného postupu při vyšetřování požárů1)
na území České republiky dohodu o součinnosti.
Čl. 1
Zásady spolupráce
(1) Při získání informace o požáru se útvary policie a HZS ČR vzájemně
informují cestou operačních středisek policie nebo operačních a informačních
středisek HZS ČR.
(2) Po přijetí oznámení o požáru vyšle operační středisko policie příslušného
útvaru policie (např. obvodní-místní oddělení, oddělení železniční policie nebo
cizinecké a pohraniční policie) příslušníky policie (dále jen „policista“) na místo
události. Jestliže zjištěné skutečnosti (rozsah požáru, předpokládaný následek
apod.) nasvědčují tomu, že ve věci není vyloučeno podezření ze spáchání
trestného činu, provede policista opatření v souladu s trestním řádem a dalšími
obecně závaznými právními předpisy a interními akty řízení. Probíhá-li na místě
hasební zásah jednotek požární ochrany, mohou policisté vstupovat na místo
požáru, nebo provádět související opatření, jen se souhlasem velitele zásahu.
(3) Policisté při vyšetřování požárů spolupracují s příslušníkem HZS ČR
pověřeným zjišťováním příčin vzniku požárů (dále jen „příslušník pro ZPP“), jehož
šetření je zaměřeno především na
a) místo a dobu vzniku požáru,
b) osobu, u které požár vznikl,
c) příčiny vzniku požáru včetně možných verzí,
d) okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární
bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace,
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Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

e) následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené
osoby,
f)

výši uchráněných hodnot při hasebním zásahu,

g) porušení předpisů o požární ochraně,
h) jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru.
(4) V zájmu objektivního zjištění všech okolností požáru je bezpodmínečně
nutná vzájemná součinnost a koordinace činnosti mezi policisty a příslušníky
pro ZPP při provádění prvotních úkonů. Policisté před provedením ohledání místa
činu zejména zajišťují místo požáru do doby nezbytně nutné k zadokumentování
místa požáru a k dalšímu vyšetřování požáru. K některým úkonům je možno
využívat specialistů Policie České republiky Kriminalistického ústavu Praha,
Technického ústavu požární ochrany Praha, příslušného odboru kriminalistické
techniky a expertiz, odboru služební kynologie a hipologie Policejního prezidia
a dalších. V případě, že se na místo události dostaví experti z různých pracovišť,
ale se stejným zaměřením, rozhoduje o jejich využití vedoucí ohledání místa
události, kterým je zpravidla vedoucí výjezdové skupiny2). Policisté příslušníkům
pro ZPP umožňují účast na poradách souvisejících s vyšetřováním požáru,
při provádění úkonů, ohledání místa činu, výslechu svědků, obviněných apod.
a přihlížejí k jejich návrhům, včetně přizvání potřebných specialistů. V dalším
průběhu vyšetřování si vzájemně poskytují podklady pro vypracování písemné,
zvukové, fotografické nebo filmové dokumentace, informují se o zajištěných stopách
včetně odběru vzorků, vyměňují si poznatky a informace o případu (zejména zjištění
oznamovatele a dalších svědků a zajištění dokumentace o požární ochraně)
a společně navrhují a připravují preventivní opatření. Pravidelně se informují
i o uzavření jednotlivých případů. Způsob informování a jeho termíny budou
dohodnuty podle místních podmínek.
(5) Policisté na požádání poskytují obvyklou formou příslušníkům pro ZPP
zejména opisy případně výpisy z protokolů o ohledání místa činu, výslechu svědků,
závěrů technických zkoumání a posudků, příp. další materiály, ve kterých jsou
uvedeny skutečnosti mající vztah k plnění úkolů uvedených v odst. 3, pokud tomu
nebrání jiné okolnosti3). V těchto případech poskytují policisté pouze věcný obsah
zjištěných skutečností.
(6) Příslušníci HZS ČR předávají na vyžádání příslušným policistům
ve dvojím vyhotovení odborná vyjádření, týkající se zejména hodnocení okolností
uvedených v odst. 3 písm. a) až h).
(7) Pokud po prověření oznámení policista zjistí, že se nejedná o podezření
z trestného činu, ale o porušení povinností vyplývající z předpisů o požární ochraně
ze strany právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo fyzické osoby4)
postupuje podle zásad součinnosti stanovených právními předpisy5). Oznámená
událost se u útvaru policie zaznamená v pomůckách dozorčí služby, případně
se o ní sepíše úřední záznam a věc se založí pod číslem jednacím. Veškeré další
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Čl. 9 odst. 4 ZP PP č. 130/2001, kterým se upravuje postup Policie České republiky
při plnění úkolů v trestním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
Např. § 55 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb.
§ 76 a § 78 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 58 zákona č. 200/1990 Sb.
§ 79 zákona č. 133/1985 Sb.

shromážděné podklady a spisový materiál k oznámené události se předá k dalšímu
využití příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
(8) Požádá-li v případě potřeby příslušník pro ZPP policistu nebo útvar policie
o poskytnutí pomoci6) potřebné zejména pro zjišťování příčin vzniku požárů,
policista nebo útvar policie požadovanou pomoc poskytne podle předpisu7).
(9) U požárů, kde je příčinou vzniku nepochybně technická závada
na zařízení (např. televizoru, radiopřijímači, automobilu, ledničce) příslušník
pro ZPP věc po zadokumentování případu odloží. Policisté zde postupují obdobně,
jak je uvedeno v odst. 7.
(10) Policista předá informace o čísle jednacím, pod kterým je u policie věc
šetřena příslušníkovi pro ZPP, který jej zadá do databáze událostí vedené u HZS
ČR, tj. do „programu Statistické sledování událostí“.
Čl. 2
Společná ujednání a účinnost
(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a lze jí ukončit písemnou
výpovědí; výpovědní lhůta je šest měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího od doručení písemné výpovědi.
(2) Změny této dohody se provádějí formou číslovaných písemných dodatků
podepsaných oběma účastníky a stanou se její nedílnou součástí.
(3) Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý účastník
obdrží dvě vyhotovení.
(4) Podpisem této dohody se ruší v plném rozsahu dohoda čj. PO-1270/I-96,
ÚVV-493/20-96 a PPR-92/RPP-96 ze dne 4. října 1996.
(5) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma
účastníky.
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Např. § 4 a 5 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů.
§ 43 zákona č. 283/1991 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

