SBÍRKA
INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY
Ročník: 2012

V Praze dne 21. února 2012

Částka: 10

OBSAH:

Část I.

10. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR
ze dne 21.2.2012, kterým se zřizují jednotky požární ochrany
na střediscích Školního a výcvikového zařízení HZS ČR a na
Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole
požární ochrany ve Frýdku-Místku
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10
POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 21. února 2012,
kterým se zřizují jednotky požární ochrany na střediscích Školního a výcvikového
zařízení HZS ČR a na Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole
požární ochrany ve Frýdku-Místku
V souladu s § 24 odst. 1 písm. i), § 65 odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci
a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., pro zajištění
organizovaného nasazování sil a prostředků ze středisek Školního a výcvikového zařízení
HZS ČR (dále jen „ŠVZ HZS ČR“) a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné
školy požární ochrany ve Frýdku-Místku (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO“), při mimořádných
událostech, při přípravách na mimořádné události a při praktickém výcviku v rámci odborné
přípravy,
I.

stanovím
Čl. 1
Zřízení jednotek požární ochrany

1)

Zřizují se jednotky požární ochrany (dále jen „jednotky“) s evidenčními čísly
ŠVZ HZS ČR-středisko Borovany
ŠVZ HZS ČR-středisko Brno
ŠVZ HZS ČR-středisko Frýdek-Místek
SOŠ PO a VOŠ PO

311 085,
815 085,
812 085,
812 086.

2)

Velitelem příslušné jednotky je ředitelem ŠVZ HZS ČR resp. ředitelem SOŠ PO a VOŠ
PO určený příslušník HZS ČR; u ŠVZ HZS ČR zpravidla vedoucí střediska.

3)

Jednotky se nezařazují do systému plošného pokrytí území ČR jednotkami požární
ochrany. V systému evidence ISV Admin jsou evidovány jako „Doposud neurčeno, jiné“
(KC JPO „99“).

4)

O výjezdu jednotky rozhoduje příslušné krajské operační a informační středisko (dále jen
„KOPIS“) HZS kraje nebo operační a informační středisko (dále jen „OPIS“) MVgenerálního ředitelství HZS ČR (dále jen „generální ředitelství“).

5)

O složení jednotky vyjíždějící k zásahu rozhoduje její velitel k přihlédnutím na
požadovanou požární techniku a úkoly, které bude jednotka plnit. Velitelem a strojníkem
jednotky vyjíždějící k zásahu musí být vždy příslušník ŠVZ HZS ČR nebo SOŠ PO
a VOŠ PO (dále jen „vzdělávací zařízení“).

6)

Pokud jsou v rámci operačního řízení do jednotky přechodně zařazeni příslušníci HZS
ČR, kteří jsou účastníky odborné přípravy na uvedených vzdělávacích zařízeních, jsou
podřízeni veliteli jednotky vyjíždějící k zásahu. Tento velitel je v takovém případě jejich
vedoucím zaměstnancem.
Čl. 2
Akceschopnost jednotek

1)

Při zabezpečování akceschopnosti se na jednotky v přiměřeném rozsahu vztahují právní
předpisy platné pro jednotky HZS krajů.
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2)

Jednotky zabezpečují výjezd družstva o zmenšeném početním stavu s vozidlem CAS,
resp. i další požární technikou nebo věcnými prostředky, které jsou ve vybavení jednotky,
a to vždy po předchozí dohodě mezi velitelem jednotky a příslušným KOPIS HZS kraje
nebo OPIS generálního ředitelství.

3)

Akceschopnost jednotky je omezena na dobu do 07,00 do 15,00 hodin v pracovní den
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce.

4)

Výjezd ve stanoveném limitu v mimopracovní době od 15,00 do 07,00 hodin
následujícího dne zabezpečují jednotky ŠVZ HZS ČR jen po předchozím nařízení
služební pohotovosti na pracovišti příslušníkům těchto jednotek řídícím důstojníkem
generálního ředitelství nebo ředitelem ŠVZ HZS ČR, a to pouze ve zvlášť odůvodněných
případech.

5)

Pro nasazení vysokotlakého hasicího a řezacího zařízení CCS - Cobra při mimořádných
událostech jednotka ŠVZ HZS ČR-středisko Brno zabezpečuje v mimopracovní době od
15,00 do 07,00 hodin následujícího dne dosažitelnost velitele a strojníka k obsluze tohoto
zařízení tak, aby byl zabezpečen výjezd s tímto zařízením do 60 minut od výzvy OPIS
generálního ředitelství resp. KOPIS HZS Jihomoravského kraje při nasazení na území
Jihomoravského kraje.

6)

Pro nasazení výškové, zvedací a vyprošťovací techniky při mimořádných událostech
zabezpečují jednotky ŠVZ HZS ČR v mimopracovní době od 15,00 do 07,00 hodin
následujícího dne dosažitelnost 2 příslušníků mimo pracoviště tak, aby byl zabezpečen
výjezd s tímto zařízením do 120 minut od výzvy OPIS generálního ředitelství, resp.
KOPIS HZS Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje nebo Moravskoslezského kraje při
nasazení na území kraje.

7)

Jednotky plní na místě zásahu úkoly určené velitelem zásahu, jejichž charakter odpovídá
vybavení a personálnímu složení jednotky;

II.

ukládám
1. ředitelům vzdělávacích zařízení
a) zajistit ve své působnosti akceschopnost jednotek dle tohoto pokynu,
b) zaslat aktualizované údaje o požární technice a věcných prostředcích jednotek
na územně příslušné KOPIS HZS kraje pro aktualizaci údajů v aplikaci ISV
Admin nejpozději do 31. května 2012,
2. řediteli odboru operačního řízení generálního ředitelství a ředitelům HZS
Jihočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje
a) zajistit seznámení příslušníků KOPIS HZS krajů s tímto pokynem a zabezpečit
povolávání jednotek zřízených tímto pokynem k mimořádným událostem,
b) aktualizovat údaje o požární technice a věcných prostředcích jednotek zřízených
tímto pokynem v aplikaci ISV Admin nejpozději do 30. června 2012.
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Č.j. MV-141949-1/PO-IZS-2011
Generální ředitel HZS ČR
plk. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR

