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POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 14. února 2020,
kterým se vydává řád rádiových komunikací Hasičského záchranného sboru České
republiky a při součinnosti v integrovaném záchranném systému
V souladu s § 24 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve
znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 2 písm. d) a odst. 5 a § 18 odst. 1 zákona č. 239/2000
Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 30 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., a s dohodou
o využívání systému hromadných rádiových sítí č.j. PO-2004/II-97 (č.j. SSI-871/111-97),
se stanoví:
Čl. 1
Rádiové sítě
(1) Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS ČR“) pro zabezpečení rádiové
komunikace v rámci HZS ČR a při součinnosti s jednotkami požární ochrany (dále jen
„jednotky PO“) ostatních zřizovatelů a dalšími složkami integrovaného záchranného systému
(dále jen „IZS“) provozuje nebo organizuje rádiové sítě.
(2) Práva a povinnosti jednotlivých uživatelů rádiové sítě, kterou provozuje nebo organizuje
HZS ČR, pravidla rádiové komunikace a vedení příslušné dokumentace stanoví „Řád
rádiových komunikací HZS ČR a při součinnosti v IZS“ (dále jen „Řád“).
Čl. 2
Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení
(1) Náměstek generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační
řízení zajistí uveřejnění Řádu na internetových stránkách MV-generálního ředitelství HZS
ČR.
(2) Hasičské záchranné sbory krajů o vydání Řádu informují jednotky PO ostatních
zřizovatelů a spolupracující složky IZS, které při součinnosti používají radiostanice analogové
rádiové sítě HZS ČR a při součinnosti v IZS, nebo terminály digitální rádiové sítě využívající
komunikační prostředí určené provozním řešením pro organizaci 5 a 6.
(3) MV-generální ředitelství HZS ČR (dále jen „generální ředitelství“) o vydání Řádu
informuje jednotky PO a složky IZS s působnostní větší než kraj, které při součinnosti
používají radiostanice analogové rádiové sítě HZS ČR a při součinnosti v IZS, nebo terminály
digitální rádiové sítě využívající komunikační prostředí určené provozním řešením pro
organizaci 5 a 6.
(4) Generální ředitelství zajistí vytvoření databáze (IKIS II/spojová služba) dle čl. 3.2.5.
a čl. 4.2.5. Řádu nejpozději do 31. prosince 2020.
(5) Generální ředitelství zajistí úpravy aplikací PORT.ALL JSDH a PORT.ALL HZSP dle
čl. 3.2.2. a čl. 4.2.3. Řádu nejpozději do 31. prosince 2020.
(6) Do doby vytvoření databáze a zajištění úpravy aplikací podle odstavce 4 a 5 používají
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žadatelé písemnou žádost dle přílohy č. 7, resp. přílohy č. 8 Řádu.
(7) Generální ředitelství je oprávněno ve specifických případech umožnit žadatelům rádiový
provoz na dalších přidělených kmitočtech jiným druhem provozu, než je uvedeno v Řádu.
(8) Zrušuje se:
a) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 42/2004, kterým se
vydává Řád analogové rádiové sítě Hasičského záchranného sboru České republiky
a součinnosti v integrovaném záchranném systému,
b) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 13/2009, kterým se mění Pokyn generálního
ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 42/2004, kterým se vydává Řád analogové
rádiové sítě Hasičského záchranného sboru České republiky a součinnosti v integrovaném
záchranném systému.
Čl. 3
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.

Čj. MV-178228-1/PO-KIS-2019

Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO
MV-generální ředitelství HZS ČR

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