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1. ÚVOD

Podle zákona o požární ochraně č.133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 26 odst. 2 písm. n) zpracovává
hasičský záchranný sbor kraje jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany a předkládá ji krajskému úřadu.

2. ÚDAJE O KRAJI
Praha je dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů krajem, obcí
a statutárním městem. Území města tvoří jednotný správní a samosprávný celek – Hlavní město Praha. Vnitřně
se dělí na 57 městských částí. Rozkládá se na území 496 kilometrů čtverečních.
Metropole má více než 1 264 700 obyvatel – necelých 12 % obyvatel České republiky, dočasně zde žije přes
166 300 cizích státních příslušníků a více než 168 000 osob do Prahy denně dojíždí za prací a studiem.
Specifikem hlavního města je vysoký stupeň nebezpečí na převážné části území daný velkým počtem obyvatel,
vysokou koncentrací historických i výškových budov, hustou a přetíženou silniční sítí, tunely a podzemními
stavbami (včetně metra), velkým počtem nemocničních zařízení a sídlištními aglomeracemi. V centru města
jsou centrální úřady, ministerstva a zastupitelské úřady. Rizikovým faktorem může být i značný pohyb cizích
státních příslušníků způsobený přítomností mezinárodního letiště a páteřní tranzitní trasou procházející
středem Prahy.
Pro zajištění bezpečnosti občanů a efektivní zásahovou činnost proto hlavní město potřebuje moderní vybavení
a profesionální hasiče specialisty. Díky historickým, politickým a ekonomickým vlivům je však aktuální situace
v některých oblastech činností a vybavení Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy nevyhovující
(kapitoly 5.2, 5.6).
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3. OBECNĚ O HZS ČR
3.1. PŮSOBNOST, STRUKTURA, PRÁVNÍ RÁMEC
Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry
a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) je základní složkou Integrovaného záchranného systému (dále
jen „IZS“), který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací. Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními
úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými
organizacemi a sdruženími občanů. Ve své působnosti má i ochranu obyvatelstva.
HZS ČR tvoří:
 MV - Generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra,
 14 hasičských záchranných sborů krajů,
 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku,
 Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně.
Součástí MV - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jsou také vzdělávací, technická
a účelová zařízení:
 Školní a výcvikové zařízení HZS ČR,
 Institut ochrany obyvatelstva,
 Technický ústav požární ochrany,
 Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR.
Působnost HZS ČR, jeho úkoly i kompetence v oblasti požární ochrany, krizového řízení, ochrany obyvatelstva
a integrovaného záchranného systému upravují tyto zákony:





zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,
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, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Výkon státní správy je prováděn přímo hasičskými záchrannými sbory krajů, které jsou organizačními složkami
státu.
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3.2. HZS HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Je samostatnou organizační složkou státu, má působnost na celém území hlavního města Prahy.
Hasičský záchranný sbor kraje zajišťuje úkoly na úseku požární represe, vykonává státní požární dozor,
je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany, je dotčeným orgánem v územním a stavebním
řízení z hlediska ochrany obyvatelstva.
Vnitřní struktura HZS hl. m. Prahy se člení na:
 ředitelství HZS hl. m. Prahy,
 jednotky HZS hl. m. Prahy.
Ředitelství HZS hl. m. Prahy se vnitřně člení na:
 kancelář ředitele HZS hl. m. Prahy,
 úsek prevence a civilní nouzové připravenosti,
 úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení,
 úsek ekonomiky,
 pracoviště interního auditu a kontroly,
 pracoviště pro styk s veřejností.
Organizačními součástmi ředitelství HZS hl. m. Prahy jsou operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy
a účelová zařízení.

Jednotky Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy jsou dislokovány na devíti stanicích typu P4, kde
zabezpečují dva současné výjezdy k mimořádným událostem a jedné stanici typu C3, ze které zajišťují výjezd tří
výjezdových družstev.
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4. ÚSEK PREVENCE A CIVILNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
4.1. ODBOR PREVENCE HZS HL. M. PRAHY
Odbor prevence HZS hl. m. Prahy je v rámci organizačního řádu HZS hl. m. Prahy pověřen zabezpečením výkonu
státní správy v oblasti požární ochrany s výjimkou zjišťování příčin vzniku požárů. Výkon státního požárního
dozoru (dále jen SPD) je prováděn v rozsahu vymezeném § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou o požární prevenci.
Činnosti při výkonu SPD lze rozdělit do tří základních oblastí:




kontrolní činnost,
stavební prevence,
schvalování posouzení požárního nebezpečí.

STRUKTURA A DISLOKACE oddělení prevence

4.2. KONTROLNÍ ČINNOST

Nejvýznamnější kontrolní akce provedené odborem prevence v roce 2015:
 kontroly stanic metra na území Prahy 6 a 7
 kontroly fotbalového stadionu AC Sparta Praha před zahájením ME ve fotbalu hráčů do 21 let
 OBCHODNÍ CENTRA: Flora, Krakov
 DIVADLA: Divadlo Pod Palmovkou, Hudební divadlo Karlín, Palác Akropolis
 MUZEA: Muzeum hl. m. Prahy, Ústav pro studium totalitních režimů
 Kongresové centrum Clarion
 O2 Aréna
 Linde Gas, Flaga
 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 Domov sociální péče Hagibor
 Rádio Svobodná Evropa
 Fotbalový stadion Eden Vršovice
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DATART INTERNATIONAL, a.s.
IKEA Česká republika, s.r.o.
PPL 10 - skladová hala + distribuce

V roce 2015 bylo celkem provedeno 84 komplexních kontrol a 1273 tematických kontrol.
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy rovněž zabezpečoval další kontrolní akce ve spolupráci s jinými
orgány:



kontroly s Policií ČR – v průběhu celého roku, zaměřeny na provozovny s nočním provozem provedeno 70 kontrolních akcí, z toho 2 bez závad,
místní šetření se stavebními úřady.

Dále byl MV-Generálním ředitelstvím HZS ČR vyhlášen dlouhodobý kontrolní úkol zaměřený na:



kulturní památky - provedeno 14 kontrol, z toho 6 bez nedostatků,
pečovatelské domy – provedeno 20 kontrol, žádná nebyla bez závad.

4.3. STAVEBNÍ PREVENCE
Příslušníci odboru prevence pracují v komisích a pracovních skupinách organizovaných MV-GŘ HZS ČR a dalšími
orgány. Přihlédnout je třeba i k dalším činnostem:





vyřizování podnětů a dotazů občanů,
připomínkování návrhů předpisů,
spolupráce s PČR, stavebními úřady, Celní správou, živnostenskými úřady, ČIŽIP, MHMP a dalšími
orgány,
konzultace s projektanty a stavebníky.

Činnost v oblasti stavební prevence vyžaduje rozsáhlé znalosti v oblasti technických a právních předpisů. Výkon
státního požárního dozoru v této oblasti je dlouhodobou záležitostí po celou dobu realizace staveb (výstavba,
funkční zkoušky požárně bezpečnostních zařízení) až po uvedení staveb do trvalého užívání.
Příslušníci odboru prevence se podíleli na posuzování dokumentace pro přípravu a realizaci staveb obchodních
center, obytných souborů, bytových domů, skladových areálů, výškových administrativních budov, hotelů,
zdravotnických a školských zařízení. Dále se jednalo o stavby dopravní infrastruktury, rekonstrukce a úpravy
významných historických památek.
Významné stavby uvedené v roce 2015 do trvalého užívání:















Metro A - prodloužení úseku metra A – ražené stanice Červený vrch, Veleslavín a hloubená stanice
Motol
Přístavba OC Chodov – I a II. etapa - po dokončení bude mít nejvíce obchodních prostor v ČR (296)
Tunelový komplex Blanka – s délkou 6382 metrů se jedná o nejdelší městský tunel v Evropě
Letiště Praha, terminál Sever 1 a 2 – úpravy pro změnu struktury letů a potřebných komunikačních
vazeb
OC QUADRIO II. etapa – obchodní centrum se čtyřmi podzemními a osmi nadzemními podlažími
v Praze 1
ŽST Praha hl. n. - rekonstrukce Fantovy budovy II. etapa, památkově chráněný objekt v Praze 2
PHOENIX – lékařský velkoobchod a skladové haly IV. etapa v Praze 10
Classic 7 Business Park – II. etapa soubor administrativních budov v Praze 7
TESCO Letňany – kompletní rekonstrukce IV. etapa v Praze 9
Liberty Building – II. etapa bytový komplex – obchody – hromadné garáže
Asko Čakovice – prodejna nábytku, celková prodejní plocha 5630 metrů čtverečních
Galerie Harfa – administrativní objekt 13.NP - III. etapa
BBC Delta I a Delta II – administrativní objekty, 12.NP a 3. PP hromadné garáže
Q5 Waltrovka budova Aviatica – administrativní komplex 9. NP administrativa a 2. PP hromadné garáže
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OAC Millennium Crystal – administrativní budova 14 NP
Britská čtvrť – bytový komplex, hromadné garáže a 15 NP

4.4. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Výkon státního požárního dozoru prováděný kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně.
V roce 2015 byla pravomocně ukončena správní řízení:



uložení pokuty právnickým/podnikajícím fyzickým osobám - 6 rozhodnutí ve výši 850 000 Kč,
přestupky – pokuta – 2 rozhodnutí ve výši 4 000 Kč.

4.5. ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ
Příslušníci oddělení zjišťování příčin požárů v roce 2015 šetřili 2387 požárů. Byl zaznamenán nárůst o 277
případů oproti roku 2014 a o 317 požárů proti roku 2013. Celkem bylo evidováno 14 usmrcených osob a 206
zraněných, celková škoda dosáhla výše téměř 180 miliónů Kč.

Ke každému požáru, s výjimkou požárů se základní evidencí a požárů dopravních prostředků způsobených
dopravní nehodou, se zpracovává a vede spis o požáru. V roce 2015 bylo zpracováno 1481 odborných vyjádření
a 41 požárně technických expertíz.
V roce 2015 bylo také vyřízeno 731 žádostí o podání informací k požárům, ať už se jednalo o poškozené osoby,
zástupce pojišťoven nebo příslušníky a zaměstnance státní správy.
U případů, kde je prokázáno porušení zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, příslušníci oddělení zjišťování
příčin požárů zahajují s viníkem správní, přestupkové nebo blokové řízení. V roce 2015 bylo uděleno oddělením
zjišťování příčin požárů 63 blokových pokut v celkové výši 18 500 Kč. Dále bylo v příkazním řízení uloženo
9 sankcí fyzickým osobám v celkové hodnotě 17 500 Kč.
Data ze statistického sledování událostí se průběžně vyhodnocují a operativně se reaguje dostupnými
možnostmi na zjištěné negativní jevy.
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4.6. OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
4.6.1. ČINNOST DOTČENÉHO ORGÁNU PODLE ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH
HAVÁRIÍ
Na území hlavního města Prahy je zařazeno do skupiny A a B, ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, (zákon o prevenci
závažných havárií), celkem šest objektů šesti provozovatelů. Pro objekty provozovatelů zařazených do skupiny
B jsou Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy zpracovány vnější havarijní plány.
V roce 2015 vykonal Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, v rámci integrované inspekce a podle
schváleného plánu kontrol na rok 2015 ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a dalšími
kontrolními orgány z hlediska prevence závažných havárií, kontrolu objektů u následujících provozovatelů:
Objekty zařazené do kategorie B:
 Flaga, s.r.o.
 Linde Gas, a.s.
Objekty zařazené do kategorie A:
 Letiště Praha, a.s.
 Czech Airlines Technics, s.r.o.
Z provedených kontrol byly sepsány protokoly o výsledku kontroly, které byly projednány s představiteli
kontrolovaných subjektů a dále postoupeny České inspekci životnímu prostředí.

4.6.2. PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Hlavní pozornost v rámci PVČ je soustředěna na práci s dětmi a školní mládeží.
V souvislosti s úpravou Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a širším rozpracováním
témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí byl již opakovaně realizován seminář pro
učitele, kteří danou problematiku vyučují.
Průběžně byly pořádány také přednášky pro aktivní populaci, zaměstnance zařízení pro seniory a pro seniory
samotné.
S preventivně výchovným programem se příslušníci zúčastnili 489 akcí pro děti, školy a širokou veřejnost,
kterých se zúčastnilo se celkem 23 700 lidí.
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4.6.3. OCHRANA OBYVATELSTVA
Varování a vyrozumění
Systém varování a vyrozumění je nejefektivnější a nejdůležitější opatření ochrany obyvatelstva. HZS hl. m.
Prahy zabezpečuje provoz Jednotného systému varování (JSVV) a využívá 423 koncových prvků, z toho je 204
rotačních sirén a 219 elektronických. Na konci roku 2015 byl do JSVV nově zařazen místní informační systém
s vlastnostmi elektronické sirény, který je instalován v objektu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy
Ministerstva vnitra. V uplynulém roce byla úspěšně dokončena modernizace přijímačů dálkového ovládání
rotačních sirén.
Nouzové přežití
V podmínkách HZS hl. m. Prahy je problematika nouzového přežití řešena dle pokynu generálního ředitele
Hasičského záchranného sboru České republiky, částky 10 z 11. února 2010.
K dispozici je kontejner nouzového přežití (dále jen KNP), soupravy materiálu nouzového přežití k okamžitému
použití a soupravy materiálu nouzového přežití k následnému použití. Využít lze i materiální a technické
vybavení z centrálních skladů MV-GŘ HZS ČR a Správy státních hmotných rezerv.
Ukrytí a individuální ochrana
Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se stavebními a dalšími
doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. Ukrytí obyvatelstva se v případě válečného stavu
nebo stavu ohrožení státu zajišťuje v improvizovaných úkrytech a ve stálých tlakově odolných úkrytech civilní
ochrany (STOÚ). V souladu s plánem kontrol úkrytů pro rok 2015 bylo provedeno 114 kontrol STOÚ, které jsou
v působnosti HZS hl. m. Prahy.

4.6.4. HAVARIJNÍ A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
Aktualizace krizového a havarijního plánu kraje, vnějších havarijních plánů
Krizový plán hlavního města Prahy
V roce 2015 proběhla aktualizace Krizového plánu hl. m. Prahy, který byl následně projednán Bezpečnostní
radou hl. m. Prahy a schválen primátorkou hl. m. Prahy. V rámci aktualizace byla do plánu zapracována nová
analýza ohrožení území hl. m. Prahy, došlo k doplnění přehledu prvků kritické infrastruktury a evropské kritické
infrastruktury.
Krizové plány městských částí
Pro aktualizaci krizových plánů městských částí byla HZS hl. m. Prahy poskytnuta městským částem nově
zpracovaná analýza ohrožení, která reflektuje na podmínky jednotlivých městských částí a došlo k aktualizaci
kontaktů na jednotlivé subjekty, zahrnuté do krizových plánů městských částí.
Havarijní plán hlavního města Prahy
Byla provedena aktualizace Havarijního plánu hl. m. Prahy. Obdobně jako u Krizového plánu hl. m. Prahy byla
zapracována nová analýza ohrožení území hl. m. Prahy a upraveny plány konkrétních činností.
Plány krizové připravenosti
V souvislosti s aktualizací Krizového plánu hl. m. Prahy došlo k zásadnímu přepracování opatření, byla zařazena
řada nových subjektů. Následně organizovalo oddělení krizového řízení školení pro zpracovatele plánu krizové
připravenosti. Z celkového počtu 55 zařazených subjektů se školení zúčastnilo 40.
Problematika muničních skladů
V oblasti „havarijního plánování“ byl v roce 2015 řešen i mimořádný úkol, který se týkal problematiky existence
muničních skladů na území hl. m. Prahy. V rámci řešení tohoto mimořádného úkolu zpracovalo odd. krizového
řízení plán opatření pro případ vzniku mimořádné události v objektu muničního skladu pro dva objekty,
identifikované na území hl. m. Prahy.
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Spolupráce s krajským úřadem, obcemi a ostatními správními úřady
V průběhu roku 2015 průběžně spolupracovalo odd. krizového řízení s oddělením krizového managementu
Magistrátu hl. m. Prahy formou účasti v pracovních skupinách zaměřených na aktualizaci Krizového plánu hl. m.
Prahy, Havarijního plánu hl. m. Prahy a na vzdělávání starostů městských částí Praha 23 až Praha 57 v oblasti
ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
Dále byla navázána spolupráce s oddělením zdravotnictví (odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální
péči) Magistrátu hl. m. Prahy na zpracování analýzy zdravotních rizik. Pro analýzu byla vytvořena výpočtová část
a oslovena zdravotnická zařízení pro získání potřebných dat.
Probíhala i úzká spolupráce s Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, se Zdravotnickou záchrannou službou
hl. m. Prahy a dalšími subjekty podílejících se na krizové a havarijní připravenosti území hl. m. Prahy.
Sběr informací (informační systém ARGIS)
HZS hl. m. Prahy k naplnění povinností, vyplývajících z ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, využíval informační systém ARGIS pro
sběr dat od dodavatelů nezbytných dodávek.
Prostřednictvím systému byly systematicky oslovovány nové subjekty a evidovaní dodavatelé byli vyzváni
k aktualizaci údajů.
Vzdělávání
V návaznosti na komunální volby v předešlém roce zrealizovalo odd. krizového řízení vzdělávání nových
starostů městských částí Praha 23 až Praha 57 v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Zúčastnilo se
téměř 70 % zástupců pozvaných městských částí. Z celkového počtu pozvaných starostů se vzdělávání
zúčastnilo zhruba 51 %. Zbývající účastníci byli převážně tajemníci úřadů městských částí.

Krizové situace
V roce 2015 nebyly Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy řešeny žádné krizové situace.
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5. ÚSEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
5.1. ČINNOST A PŘIPRAVENOST SLOŽEK IZS
Úsek IZS je tvořen odborem integrovaného záchranného systému, odborem služeb a odborem operačního
řízení a komunikačních a informačních systémů.
Spolupráce složek IZS
V rámci spolupráce složek IZS v roce 2015 proběhlo:
 instrukčně metodické zaměstnání složek IZS dne 19. 12.,
 zasedání rady velitelů jednotek SDH obcí, 10 x za období 1. 1. – 31. 12.
Ke dni 31. 12. 2015 má HZS hl. m. Prahy uzavřeny následující dohody:
 20 x dohoda o plánované pomoci na vyžádání dle § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů,
 11 x dohoda o osobní a věcné pomoci dle § 15 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů,
 1 x dohoda o součinnosti,
 5 x dohoda o spolupráci.
Příprava na řešení mimořádných událostí
Příslušníci HZS hl. m. Prahy průběžně absolvují základní a odborné kurzy a školení stanovená plánem odborné
přípravy na příslušný rok. V průběhu roku jsou organizována taktická a prověřovací cvičení jednotek PO a složek
IZS.
Pro řešení mimořádných událostí HZS hl. m. Prahy disponuje nad rámec základního vybavení speciálními
službami, které jsou zajišťovány ve všech směnách. Jedná se o lezeckou skupinu, skupiny potápěčských
a leteckých záchranářů, které plní funkci opěrného bodu pro další kraje. Dále skupiny určené k záchraně osob
na vodě a zamrzlých hladinách, certifikovaný záchranný a pátrací odřad pro obydlené oblasti – USAR team
(Urban Search and Rescue), odřad pro velkoobjemové čerpání a specialisté pro likvidace havárií nebezpečných
látek a rozšířenou detekci.

5.2. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ IZS
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy je dlouhodobě podfinancován. Od roku 2010, kdy došlo
k výraznému snížení provozních rozpočtů Hasičských záchranných sborů krajů a zásadnímu omezení
investičních finančních prostředků, potýká se HZS hlavního města Prahy s nedostatkem finančních prostředků,
který ohrožuje jeho akceschopnost. Nedochází k systémové pravidelné obměně technických prostředků
a vybavení.
HZS krajů se podařilo deficit v provozních prostředcích snížit drastickým snížením mezd a investiční prostředky
částečně nahradit zapojením do programů financování záchranářských složek v rámci fondů Evropské unie. HZS
krajů, mimo HZS hlavního města Prahy, získaly v letech 2013 – 2015 z projektů Evropské unie 2 015 547 632 Kč,
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tedy v průměru cca 155 000 000 Kč na HZS kraje. Oproti jiným krajům je však HZS hlavního města Prahy
z financování cestou integrovaných operačních programů EU vyloučen.
Pro zabezpečení periodické obnovy alespoň základní zásahové mobilní techniky, tedy cisternových
automobilových stříkaček, potřebuje HZS hlavního města Prahy minimálně 27 000 000 Kč ročně, aby zabezpečil
desetiletý cyklus obměny.
Současný deficit finančních prostředků v oblasti nákladů na budovy a areály, zásahové vybavení a speciální
techniku činí 349 800 000 Kč.

5.3. JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY
Jednotky HZS hl. m. Prahy
Č.

Dislokace

Typ stanice

1

Sokolská 62, Praha 2

C3

2

Heyrovského nám. 1987, Praha 6

P4

3

Argentinská 149, Praha 7

P4

4

Květnového vítězství 2023, Praha 4

P4

5

Průběžná 74, Praha 10

P4

6

Na Krčské stráni 1366, Praha 4

P4

7

Jinonická 1226, Praha 5

P4

8

V sudech 1, Praha 5

P4

9

Pražský hrad, Praha 1*

P4

10

K Radonicům 305, Praha 9

P4

11

Generála Šišky, Praha 4

P4

* od 1. 1. 2016 přešla stanice Hrad pod MV-Generální ředitelství HZS ČR a došlo k reorganizaci na Hasičský
útvar ochrany Pražského hradu

Rozmístění stanic profesionálních hasičů odráží historický vývoj a finanční možnosti. Po obvodu Prahy
se intenzivně buduje nová zástavba rodinných domů. Jihozápadní, jihovýchodní a severní část hlavního města
tak není v některých lokalitách dostatečně pokryta a jednotky zde nesplňují dojezdové časy. Z dlouhodobého
pohledu je nutné vybudovat v tomto zájmovém území další hasičské stanice.
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Seznam JSDH obcí kategorie JPO III/1, JPO V, podnikové jednotky PO kategorie JPO IV a kategorie JPO VI
s uvedením dislokace a zřizovatelem v příloze č. 1.

5.4. ZÁSAHOVÁ ČINNOST JEDNOTEK PO

Dlouhodobě nedochází k zásadnímu nárůstu mimořádných událostí na území hlavního města. Graf reflektuje
povodně v letech 2010 a 2013, kdy došlo ke zvýšení technických zásahů a mírný nárůst mimořádných událostí
v roce 2015.
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Významné zásahy v roce 2015



14. 5. 2015 – Hrdlořezská 197/6, Praha 9: Požár střechy (III. st. PP)
Požár střechy objektu firmy Maso profit, s.r.o. Hrozilo zřícení stropu. Následkem propadnutí střešním
podhledem těžce zraněn příslušník HZS hl. m. Prahy. Přímá škoda 30 000 000 Kč.



1. 7. 2015 – Nad Stanicí 42, Praha 6: Požár drážní budovy (II. st. PP)
Požár střechy a vnitřních prostor drážní budovy o rozměrech 60 x 10 m. Z důvodu počtu zasahujících jednotek
(13), vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Přímá škoda 1 000 000 Kč, uchráněné hodnoty 2 000 000 Kč.



22. 8. 2015 – Kolbenova 438/7, Praha 9: Požár haly (zvl. st. PP)
Požár velkokapacitní skladové a výrobní haly. Část haly cca 30 x 90 m již ve třetí fázi rozvoje požáru. Na místě
28 jednotek. Přímá škoda 10 000 000 Kč, uchráněné hodnoty 90 000 000 Kč.



2. 10. 2015 – Chlumecká 1539, Praha 9: Požár řadových garáží a střechy domu (III. st. PP)
Požár tří garáží, který zasáhl střechu vedlejší třípatrové budovy. Jednotky HZS hl. m. Prahy prováděly hasební
práce. Počet jednotek u požáru přesáhl III. stupeň požárního poplachu. Před příjezdem jednotek HZS hl. m.
Prahy provedla Policie ČR evakuaci cca 30 osob ze zasažené budovy. Přímá škoda 5 000 000 Kč.



26. 12. 2015 – Kolbenova 159/5, Praha 9: Požár haly (II. st. PP)
Objekt velikosti cca 50 x 20 m, hořelo na ploše cca 8 x 7 m. Postupně nasazeny 4x C proud, přetlaková ventilace,
nucené a přirozené odvětrávání. Přímá škoda 100 000 Kč, uchráněné hodnoty 400 000 Kč.
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Výjezdy 2015
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HZS hl. m. Prahy HS-1
HZS hl. m. Prahy HS-3
HZS hl. m. Prahy HS-5
HZS hl. m. Prahy HS-2
HZS hl. m. Prahy HS-7
HZS hl. m. Prahy HS-6
HZS hl. m. Prahy HS-4
HZS hl. m. Prahy HS-10
HZS hl. m. Prahy HS-11
HZS DOPRAVNÍ PODNIK
HZS hl. m. Prahy HS-8
HZS hl. m. Prahy HS-9
HZS SŽDC Praha
HZS LETIŠTĚ V.H.PRAHA
HZS ČESKÁ TELEVIZE
HZS FN MOTOL
SDH DOLNÍ MĚCHOLUPY
SDH KLÁNOVICE
SDH KOLOVRATY
SDH KUNRATICE
SDH ŘEPY
SDH ŘEPORYJE
SDH LETŇANY
HZS ZENTIVA do31.7.2015
SDH CHODOV
SDH STODŮLKY
SDH SUCHDOL
SDH NEBUŠICE
SDH ZBRASLAV
SDH LYSOLAJE
SDH BŘEZINĚVES
SDH ČAKOVICE
SDH ĎÁBLICE
SDH SATALICE
SDH HORNÍ MĚCHOLUPY
HZS MITAS
SDH BĚCHOVICE
SDH LIPENCE
SDH PÍSNICE
SDH ZLIČÍN
SDH DUBEČ
SDH ÚJEZD NAD LESY
SDH RADOTÍN
SDH CHOLUPICE
SDH LOCHKOV
SDH VELKÁ CHUCHLE
SDH LIBUŠ
SDH KBELY
SDH TŘEBONICE
SDH KOLODĚJE
VOJ. JEDN. LETIŠTĚ KBELY
SDH PRAHA 1
SDH BENICE
SDH SAPARIA

0

Celkem zásahů

Samostatných zásahů

Zásahů mimokrajských

5.5. TECHNICKÁ, ODBORNÁ, METODICKÁ A ORGANIZAČNÍ POMOC JPO
HZS hl. m. Prahy poskytuje odbornou pomoc a podporu i jednotkám SDH obcí, jednotkám HZS a SDH podniků,
zřizovaných na území hlavního města Prahy.
Základním dokumentem k provádění odborné přípravy jednotek požární ochrany je plán odborné přípravy,
který je rozpracován do tematických okruhů a slouží k organizaci a provádění odborné přípravy a výcviku.
Odborná příprava příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek PO vychází z § 72 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický
výcvik a tělesnou přípravu. Součásti odborné přípravy je i požární sport.
K udržení a prohloubení odborných znalostí je v jednotkách PO prováděna pravidelná odborná příprava podle
§ 36 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
Odborná příprava se ověřuje 1x v každém kalendářním roce.
Přehled konání odborné přípravy příslušníků HZS hl. m. Prahy za rok 2015:
 instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) velitelů čet a družstev HZS hl. m. Prahy 14 x za období 1. 1. –
31. 12.,
 IMZ velitelů stanic a velících důstojníků směny s vedením HZS hl. m. Prahy 7x za období 1. 1. – 31. 12.,
 IMZ vedení HZS a PČR, technika, průjezdnost v hlavním městě, povolení jízdy pro složky IZS ve
vyhrazených jízdních pruzích se konal 20. 10.
Pravidelnou odbornou přípravu zaměstnanců jednotek HZS podniků, SDH podniků a členů jednotek SDH obcí
řídí, organizují a ověřují velitelé jednotek. Základní a cyklická odborná příprava strojníků, velitelů družstev
a velitelů dobrovolných jednotek je organizována HZS hl. m. Prahy.
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Přehled konání odborné přípravy zaměstnanců HZS podniků a členů JSDH za rok 2015
Odborná příprava velitelů JPO III a JPO V zabezpečená lektory HZS hl. m. Prahy se konala v termínech:
 24. 1. (kurz V 8, 20 osob),
 21. 3. (kurz V8 + V 40, 43 osob),
 28. 11. – 29. 11. (kurz V8 + V 40, 50 osob).
Odborná příprava strojníků JPO III a JPO V se konala v termínech:
 14. 2. – 15. 2. (kurz S 16, 16 osob),
 24. 10 – 25. 10. (kurz S 40, 19 osob),
 21. 11. – 22. 11. (kurz S 16 + S 40, 28 osob).
Odborná příprava nositelů dýchací techniky se konala v termínech:
 27. 3. – 28. 3. (21 osob),
 15. 5. – 16. 5. (13 osob),
 2. 10. – 3. 10. (16 osob),
 13. 11. – 14. 11. (15 osob).



Významná taktická cvičení 2015
24. 3. 2015 – TC v multikině Cinestar obchodního Centra Černý Most
Výbuch plynu ze svářecí soupravy – únik acetylenu do sálu kina, výbuch a následný požár.



26. 4. 2015 – TC v O2 Aréně
Nález podezřelých předmětů během hokejového utkání národních výběrů.



17. 9. 2015 – TC v tunelovém komplexu Blanka
Řešení dopravní nehody s následným požárem dodávkového a osobního vozidla v tunelovém komplexu.
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5.6. SPECIÁLNÍ SLUŽBY
5.6.1. CHEMICKÁ SLUŽBA
Prvořadým úkolem chemické služby je zajištění výjezdu k zásahům s chemickým nebezpečím. Součástí takových
zásahů je zajištění dekontaminace zasahujících příslušníků a techniky od nebezpečných látek.
Dalším zásadním úkolem služby je zajištění funkčnosti a revizí dýchací techniky. Jedná se o dýchací a křísicí
přístroje, vyváděcí kukly, filtry, respirátory, ochranné protichemické obleky.
Další činností prováděnou oddělením chemické služby bylo v roce 2015 zajišťování pravidelných kalibrací
detekčních přístrojů a školení a procvičování příslušníků v používání speciální techniky, zajišťování náhradních
dílů, databází nebezpečných látek a práce s nimi.
V roce 2015 zasahovali příslušníci ODCH u 312 případů. K nejčastějším výjezdům chemiků patřily zásahy
na likvidace rtuti, znečistění vodních toků příp. s úhynem ryb a zvířat, detekce CO, neznámý zápach, nebezpečné
zásilky, nástražných výbušných systémů, neznámých předmětů, úniků čpavku, chloru, kyselin a jiných chemikálií,
měření RA záření, havárie kamionů s nebezpečnou látkou, varny drog.

5.6.2. TECHNICKÁ SLUŽBA
Úkoly technické služby plní Oddělení strojní a technické služby (ODTS). Hlavní úkoly technické služby jsou
stanoveny Řádem technické služby a dalšími platnými předpisy pro oblast technické služby:










provedení pravidelných revizí technických prostředků podle platných předpisů,
zajištění provozuschopnosti, oprav a náhradních dílů pro technické prostředky PO,
provádění údržby, čištění, kontroly a zásobování stanic základními hadicovými prostředky,
pravidelné revize pneumatických zvedacích a těsnících vaků a příslušenství,
pravidelné revize hydraulických vyprošťovacích zařízení,
zajišťování hospodaření s PHM a provozními kapalinami a likvidace odpadů s nimi souvisejících, včetně
sledování nákladů na provoz vozidel a motorových agregátů,
zajištění vedení provozní agendy odboru služeb,
pravidelné školení profesní způsobilosti řidičů, školení řidičů - referentů, školení obsluhy nakladače
a školení obsluhy motorových vozíků,
zajištění materiální vybavenosti lezeckých družstev a leteckých záchranářů, potápěčů a odřadu USAR
HZS hl. m. Prahy.

Hlavní prioritou pro nejbližší období je pořízení zásahových oděvů pro hasiče. V současné době jsou hasiči HZS
hlavního města Prahy vybaveni pouze jedním zásahovým kompletem. Pokud si hasiči oděv při zásahu
kontaminují, zašpiní nebo namočí, nemají za něj náhradu.
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5.6.3. STROJNÍ SLUŽBA
V roce 2015 HZS hl. m. Prahy provozoval 106 zásahových požárních automobilů, 43 užitkových automobilů, 20
přívěsů, 12 kontejnerů a 18 plavidel.
Průměrné stáří základních zásahových vozidel je 14,5 roku a překračuje tak dobu životnosti. HZS hl. m. Prahy
k zásahové činnosti používá 26 ks cisternových automobilových stříkaček, které provozuje cca 20 let a více
(z celkového počtu 42 ks).
Prostředky získané v rámci resortu MV nedostačují nejen na obměnu zastaralé techniky, ale ani na zastavení
stárnutí mobilních prostředků. Tento stav je v současné době řešen rekonstrukcemi a opravami. Zastaralá vozidla
však vykazují nízkou míru spolehlivosti, vozidla jsou často a na dlouhou dobu odstavena mimo provoz.
K odvrácení nebezpečí, že HZS hl. m. Prahy nebude mít dostatek základní mobilní požární techniky, tedy
cisternových automobilových stříkaček (CAS), k zabezpečení plošného pokrytí hasebního obvodu je nutné
zamezit dalšímu stárnutí vozového parku, a to nákupem alespoň čtyř CAS ročně. Nastaví se tak desetiletý cyklus
pravidelné obměny vozového parku.

V roce 2015 byla pořízena tato nová vozidla:
z prostředků MV-GŘ HZS ČR
 2x CAS 20/2000/120-M1T Renault/WISS,
 2x velitelský automobil Škoda SCOUT,
 1x technický automobil Fiat Ducato,
 3x osobní automobil Škoda OCTAVIA,
 2x dodávkový automobil Peugeot Expert.
z daru Magistrátu hl. m. Prahy na zabezpečení zásahů v tunelovém komplexu Blanka
 3x CAS 20/2000/120-M1T Volvo/WISS

5.6.4. KRAJSKÉ OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Krajské operační a informační středisko (KOIS) HZS hl. m. Prahy je centrem řízení činností a koordinace jednotek
požární ochrany HZS hl. m. Prahy pro území hlavního města Prahy. Na základě ustanovení § 5 zákona
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je stálým orgánem pro koordinaci složek integrovaného
záchranného systému.
Začátkem roku 2015 se sloučilo oddělení telefonního centra tísňového volání linky 112 s oddělením Krajského
operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy. Koncem roku 2015 byly zahájeny přípravy na instalaci
nového hardware Krajského standardizovaného projektu informačního systému operačního řízení. Z finančních
důvodů však není dokončen přesun všech technologií.
Nedokončením financování výstavby nového krajského operačního a informačního střediska došlo ke vzniku
duplicit, zvýšení nákladů na provoz a údržbu a je proto zásadní provést přesun serveru TCTV 112 a technologií
operačního řízení z prostor původního KOIS v historické budově centrální stanice v Sokolské ulici v centru Prahy
do moderních serverových místností HS-11 v Modřanech.
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Zásadní je i obměna zastaralých technologií a rekonstrukce datové infrastruktury včetně zálohování technologií
kritické infrastruktury a příprava podmínek pro záložní KOIS na nově projektované HS-3 Holešovice.
Činnost krajského operačního a informačního střediska
Krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy přijímá oznámení o mimořádné události a zajišťuje
organizaci výjezdu jednotek požární ochrany, složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek dle
požárního poplachového plánu. Provádí sběr dat a informací, které se týkají nasazení jednotek požární ochrany
na území hl. m. Prahy. Zajišťuje a organizuje spojení mezi jednotkami požární ochrany a složkami integrovaného
záchranného systému. Eviduje a předává informace ostatním složkám.
V roce 2015 krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy řešilo 9 705 mimořádných událostí.
Centrum tísňového volání 112
Systém telefonního centra tísňového volání linky 112 je propojen se základními složkami integrovaného
záchranného systému, umožňuje tedy předání hlasového volání a datové věty všem krajským operačním
střediskům Hasičského záchranného sboru ČR, Policii ČR a Zdravotnické záchranné službě. Tímto je zajištěna
okamžitá reakce všech záchranných složek. Příslušníci KOIS HZS hl. m. Prahy, kteří obsluhují linku 112, odbavují
hovory i v anglickém a německém jazyce.
V roce 2015 bylo telefonním centrem tísňového volání 112 odbaveno celkem 411 907 hovorů, odesláno celkem
38 868 datových vět na základní složky integrovaného záchranného systému.
Komunikační a informační systémy
Podobně jako v oblasti informačních technologií je i oblast komunikačních systémů v Praze kvalitativně pod
úrovní HZS krajů z důvodu nemožnosti čerpat finanční prostředky z integrovaných operačních programů.
Spojení u zásahu je klíčový prvek při řízení zásahu složek IZS v rozsahu mimořádné události s nasazením velkého
počtu sil a prostředků. Území hlavního města má členitou zástavbu a podzemní prostory omezující šíření
analogového radiového signálu. Z těchto důvodů je pro zabezpečení spojení velitelských a řídicích složek nutné
doplnit výbavu o digitální radiostanice a digitální opakovače IDR.
V blízké budoucnosti však bude nutné investovat řádově miliony korun i do rekonstrukce technologie
analogového radiového systému, jako zálohy radiového spojení.
Pro řízení sil a prostředků na taktické i strategické úrovni je nutno doplnit tablety do zásahových vozidel a do
štábních struktur.
Pult centralizované ochrany
Na základě smluvních vztahů s HZS hl. m. Prahy službu pultu centralizované ochrany HZS hl. m. Prahy
zprostředkovává společnost M Connections, s.r.o. V roce 2015 pokračoval rozvoj služby pultu centralizované
ochrany HZS hl. m. Prahy a připojování dalších subjektů. Za účasti příslušníků jednotek požární ochrany
z jednotlivých předurčených hasičských stanic byly organizovány prohlídky připojených objektů.
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5.7. SPORTOVNÍ AKCE
Požární sport
V souladu s § 38 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, bylo v rámci výcviku
jednotek PO zajišťováno plnění disciplín požárního sportu.
V roce 2015 se příslušníci HZS hl. m. Prahy zúčastnili celkem šesti soutěží jednotlivců a družstev v požárním
sportu. Vyvrcholením bylo 44. Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR, které se konalo ve dnech 25. až
28. června 2015 v Trutnově.

Soutěže Toughest Firefighter Alive – TFA
Soutěže v disciplínách TFA patří mezi fyzicky nejnáročnější soutěže. V roce 2015 se pražští hasiči úspěšně
zúčastnili čtyř soutěží v ČR, jejichž završením bylo Mistrovství republiky v TFA v Ostravě ve dnech 4. až 6. 9. 2015.
Příslušníci HZS hl. m. Prahy se velmi úspěšně zúčastnili i dvou soutěží v zahraničí, a to:
 22. - 24. 5. 2015 mezinárodního mistrovství Rakouska v TFA, kde reprezentovali tři příslušníci HZS hl. m.
Prahy,
 9. - 14. 6. 2015 Mistrovství světa v TFA ve Spolkové republice Německo v Hannoveru. Soutěže
se zúčastnil příslušník HZS hl. m. Prahy, který získal zlatou medaili a stal se mistrem světa pro rok 2015.

Přebor HZS ČR ve volejbale
V roce 2015 pořádal HZS hl. m. Prahy ve spolupráci se Sportovním klubem HZS hl. m. Prahy, MV-GŘ HZS ČR
a Českou hasičskou sportovní federací přebor HZS ČR ve volejbale, který se konal v prostorách Tělovýchovné
jednoty Jižní město Chodov ve dnech 3. až 5. 11. 2015. Přeboru se zúčastnilo celkem dvanáct družstev z celé ČR.
Družstvo HZS hl. m. Prahy obsadilo v silné konkurenci druhé místo.
Ostatní sportovní soutěže
HZS hl. m. Prahy, jako každý rok, organizoval již XXI. ročník Memoriálu JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování
osob z havarovaných vozidel, který byl uspořádán dne 26. září 2015 před Obchodním centrem Letňany.
Memoriálu se zúčastnilo celkem 19 soutěžních družstev z celé ČR a jedno družstvo ze Slovenska. Z HZS hl. m.
Prahy se nejlépe umístilo družstvo směny „C“ na celkovém třetím místě.
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6. VNITŘNÍ ÚSEK
6.1. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2015
věk
muži
ženy
do 20 let
1
1
21 - 30 let
102
21
31 - 40 let
308
43
41 - 50 let
259
30
51 - 60 let
84
32
61 let a více
24
10
celkem
778
137
%
85,03
14,97
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2015
dosažené vzdělání
muži
ženy
Základní
0
1
vyučen + střední
odborné
5
4
úplné střední + úplné
střední odborné
558
54
vyšší odborné
29
5
Vysokoškolské
186
73
Celkem
778
137

celkem

%
2
123
351
289
116
34
915
100

celkem

0,22
13,44
38,36
31,58
12,68
3,72
100
x

%
1

0,11

9

0,99

612
34
259
915

66,88
3,71
28,31
100

Platy zaměstnanců
Občanští zaměstnanci
Stanovený objem mzdových prostředků pro zaměstnance v pracovním poměru činil začátkem roku (R1)
18 571 994 Kč. V průběhu roku došlo k jeho úpravám. Na základě rozpočtového opatření ze dne 23. 9. 2015 byl
navýšen objem mzdových prostředků o 180 000 Kč. Rozpočtovým opatřením ze dne 8. 10. 2015 došlo k posílení
mzdových prostředků o 93 617 Kč, které byly určeny na navýšení platových tarifů o 3% na období listopad a
prosinec 2015.
Příslušníci
Rozpočet prostředků na platy pro tuto kategorii zaměstnanců byl stanoven ve výši (R1) 370 466 839 Kč.
Rozpočtovým opatřením ze dne 3. 2. 2015, v souvislosti s navýšením početního stavu, byl navýšen objem o 909
580 Kč. Dalším rozpočtovým opatřením ze dne 23. 9. 2015 byl na základě vyhodnocení plnění početních stavů
snížen objem mzdových prostředků o 275 639 Kč. Rozpočtovým opatřením ze dne 8. 10. 2015 došlo k navýšení
rozpočtu o 1 853 138 Kč, kterým bylo řešeno navýšení platových tarifů o 3% na období listopad a prosinec 2015.
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6.2. ČINNOST V OBLASTI PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY
V roce 2015 byla poskytnuta psychologickým pracovištěm posttraumatická péče
3 příslušníkům HZS ČR v souvislosti s výkonem služby a psychosociální pomoc osobě
zasažené mimořádnou událostí. Členy týmu posttraumatické péče byla 11x
poskytnuta psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí a 95x
poskytnuta intervence v rámci kolegiální pomoci během celého roku.
Psychologická péče zahrnující poradenské služby, terapii a krizovou intervenci byla
poskytnuta 24 příslušníkům v 73 intervencích, 8 zaměstnancům HZS ČR v 15
intervencích a 23 rodinným příslušníkům včetně jiných osob v 64 intervencích.
V průběhu roku byly poskytnuty odborné konzultace z oboru psychologie ke studiu
a souvisejícím pracím, k výsledkům psychologických vyšetření, k systému
poskytování posttraumatické péče u HZS ČR.
Zároveň psycholožka HZS hlavního města Prahy zabezpečovala odbornou přípravu
a lektorskou činnost pro jednotky HZS a SDH.
V oblasti psychodiagnostické práce proběhlo celkem 9 psychologických vyšetření. Z toho 1 vyšetření bylo
posouzení osobnostní způsobilosti k výkonu funkce a 8 posouzení osobnostní způsobilosti k ustanovení
na služební místo pro management HZS ČR.

6.3. ČINNOST TISKOVÉ MLUVČÍ
Základní aktivity v oblasti vztahů k veřejnosti byly v průběhu roku směřovány zejména na prezentaci činností
sboru, propagaci akcí, které byly pořádány v rámci HZS hlavního města Prahy. Jednalo se zejména o jejich
medializaci vůči regionálním i celostátním médiím, tištěným nebo elektronickým.
V roce 2015 HZS hl. m. Prahy na webových stránkách zveřejnil 248 zpráv o zásazích a 57 obrazových zpravodajství
z výcviků a jiných událostí. Rozhlasovým stanicím bylo podáno celkem 616 zpráv a televizním stanicím téměř
stovka zpráv o zásazích HZS hl. m. Prahy. Dále byly zprostředkovány rozhovory hasičských odborníků, především
pro rozhlasová vysílání.

6.4. SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ ZAHRANIČNÍ CESTY PŘÍSLUŠNÍKŮ HZS HL. M. PRAHY
Mise Traumateamu HZS ČR
V dubnu 2015 vyslala vláda ČR do Nepálu postiženého
zemětřesením záchranný odřad - Traumateam, který
v zemi velmi úspěšně působil od 29. dubna do 29. května.
Členové USAR týmu HZS hlavního města Prahy zajišťovali
vedení celého týmu, logistiku, zázemí a týlové
zabezpečení. Zároveň členové USAR týmu spolupracovali
se zdravotníky při ošetřování poraněných a postižených.
Za celou dobu svého pobytu na místě ošetřili členové
trauma týmu 1 131 zraněných.

Projekt mezinárodní spolupráce HZS hl. m. Prahy SDIS 68 ve Francii a ASS v Lucembursku
Realizoval se Plán akcí, odsouhlasený pilotážním výborem všech partnerů 9. ledna 2014 v Lucembursku:
 únor 2015: Seminář v Praze se zaměřením na evakuaci postižených osob a hromadnou evakuaci
v případě katastrof,
 květen 2015: Praha, stáž k Ochraně obyvatelstva se začleněním práce center tísňového volání,
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září 2015: stáž v Colmaru ve Francii zaměřená na technické zásahy – vysokotlaké zařízení pro hašení
a řezání vodním paprskem, přetlaková ventilace, cvičení FdF – systém velení u lesních požárů ve Francii,
ochrana historických částí měst.

6.5. VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ HZS HL. M. PRAHY
Nedílnou součástí pravidelného ověřování a aktualizace znalostí v oblasti vykonávané práce je u všech příslušníků
HZS ČR pravidelné přezkušování a ověřování odborné způsobilosti v souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku 2015 bylo do odborných a specializačních kurzů
organizovaných rezortními zařízeními vysláno 435 příslušníků. V rámci rozšiřování specializací zorganizoval HZS
hl. m. Prahy ve spolupráci se Státní plavební správou Praha kurzy vůdce malého plavidla pro 60 příslušníků.
Pravidelné vzdělávání probíhá v oblasti zvyšování, prohlubování a zdokonalování jazykových dovedností, a to
zejména u příslušníků zařazených do mezinárodních záchranných týmů a příslušníků zařazených na lince
tísňového volání.
Jazykové kurzy k získání zkoušky MV absolvovalo 9 příslušníků a 1 zaměstnanec a 11 pracovníků se zúčastnilo
jazykových zdokonalovacích kurzů pořádaných MV.

6.6. STÍŽNOSTI, PODÁNÍ, PODNĚTY
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy zaevidoval a vyřídil v roce 2015 celkem 3 stížnosti, 3 podněty
a 3 podání. Při jejich vyřizování postupoval podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů a podle interních pokynů ředitele.

6.7. KONTROLNÍ ČINNOST
Vnitřní kontrolní systém HZS hl. m. Prahy tvoří obecné kontroly, řídící kontroly a interní audit. HZS hl. m. Prahy
postupuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční
kontrole č. 416/2004 a interními akty řízení ředitele. Auditní činnost je plánována na základě analýzy rizik
a v souladu s plněním stanovených cílů organizace.
V roce 2015 bylo uvnitř HZS hl. m. Prahy vykonáno 24 plánovaných vnitřních kontrol v rámci jednotlivých úseků
(následných kontrol), 2 obecné kontroly, 1 kontrola plnění přijatých opatření a 3 interní audity. U příjemců
veřejné finanční podpory od HZS hl. m. Prahy byla provedena 1 veřejnosprávní kontrola. HZS hl. m. Prahy byl
prověřen 6 vnějšími kontrolami, z toho 4 kontrolami z resortu Ministerstva vnitra ČR.

6.7.1. KONTROLY VYKONANÉ ORGÁNY VNĚJŠÍ KONTROLY
V roce 2015 bylo u HZS hl. m. Prahy zahájeno a ukončeno celkem 6 vnějších kontrol, z toho 4 resortní kontroly
Ministerstva vnitra ČR. Kontrola odboru interního auditu a kontroly MV ČR související s řízením kvality interního
auditu, kontrola odboru sociálního zabezpečení MV ČR v oblasti důchodového a nemocenského pojištění,
pojistném na sociálním zabezpečení příslušníků, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a problematiku
výsluhových nároků, kontrola odboru zdravotnického zabezpečení MV ČR v oblasti ochrany veřejného zdraví
a kontrola GŘ HZS ČR na oprávněnost údajů uvedených v podnětu, zaslaném ministru vnitra.
Z mimoresortních kontrol proběhla kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřená na majetek a peněžní
prostředky státu. Dalšími vnějšími kontrolami byla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
související s platbami pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného.
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6.7.2. KONTROLY VYKONANÉ ORGÁNY VNITŘNÍ KONTROLY
V roce 2015 bylo vykonáno 24 plánovaných vnitřních (následných řídících) kontrol, které byly směřovány do
následujících oblastí: kontrola funkčních náplní příslušníků HZS hl. m. Prahy, poskytování náhrad cestovních
výdajů, kontrola vedení dohod o plánované pomoci a vedení veřejných zakázek na osobní ochranné prostředky,
efektivita nakládání s hadicovými prostředky, transparentnost u veřejné zakázky financované z daru MHMP,
efektivnost nákupu a čerpání sorbentů a hasiv, kontrola rozhlasového zapojení, kontrola radiových systémů
a pokrytí, kontrola plnění pokynu č. 22/2014 o SIM kartách, audit softwaru počítačů zapojených do sítě,
vyhodnocení pilotního nasazení systémů pointX a Gina, následné ověření dodržování splatnosti faktur v termínu,
kontrola pověření k výkonu předběžné řídící kontroly, kontrola dodržování povinností dle IAŘ č. 13/2011, kterým
se upravuje ekonomická činnost, revize dlouhodobých smluv, kontrola činnosti příslušníků na odloučených
pracovištích, kontrola evidencí, skladové agendy a stavu uloženého materiálu, kontrola činnosti příslušníků
oddělení prevence, kontrola evidence pokutových bloků a kontrola péče o výjezdovou techniku a kontrola plnění
termínu pro zadání fotodokumentace do databáze.
Dle plánu hlavních kontrolních úkolů HZS hl. m. Prahy na rok 2015 byly vykonány pracovištěm interního auditu
a kontroly dvě obecné kontroly a jedna kontrola na plnění přijatých opatření ze závěrů kontroly Nejvyššího
kontrolního úřadu. Kontrolami byly prověřeny nákupy komodit prostřednictvím resortního systému
centralizovaného zadávání a poskytování náhrad cestovních výdajů ze zahraničních a tuzemských služebních
(pracovních) cest.

6.7.3. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY
Následnou veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory na náhradu výdajů vynaložených
právnickými nebo fyzickými podnikajícími osobami na ochranu obyvatelstva zajišťuje pracoviště interního auditu
a kontroly. V roce 2015 byla vykonána jedna následná veřejnoprávní kontrola na čerpání výdajů určených
k zabezpečení ochrany obyvatelstva u Fakultní nemocnice Na Bulovce.

6.7.4. INTERNÍ AUDIT
V roce 2015 byly zrealizovány tři řádné interní audity. Cílem auditní činnosti bylo ověřit výhodnost a efektivnost
smluv uzavřených na dobu delší 12 měsíců (tzv. dlouhodobé smlouvy) a dále účinnost vnitřního kontrolního
systému HZS hl. m. Prahy. V neposlední řadě bylo prověřeno plnění doporučení a následně stanovených
adresných a termínovaných opatření z let 2014 a 2015.
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7. EKONOMIKA
7.1. PŘÍJMY
Schválený limit závazného ukazatele příjmy celkem (R1) pro rok 2015 byl k 1. 1. 2015 stanoven ve výši
117 220 055,- Kč a dosáhl k 31. 12. 2015 výše 170 848 228,- Kč (R2). Plnění příjmů k 31. 12. 2015 dosáhlo celkové
výše 225 741 100,- Kč. Plánovaný rozpočet jsme tak překročili o částku 54 892 872,- Kč. Z toho 25 691 000,- Kč
tvořily dary a příděl z Fondu zábran škod a 29 202 172,- Kč bylo konečné plnění příjmů.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery
Schválený rozpočet pro plnění níže uvedených nedaňových a kapitálových příjmů v roce 2015 byl stanoven na
533 000,- Kč. K 31. 12. 2015 vykazoval stav R2 54 238 000,- Kč.
V oblasti kapitálových příjmů byly v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků
z Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů převedeny finanční prostředky ve výši 23 800 000,- Kč. Jejich
čerpání se bude realizovat v průběhu roku 2016.
Skutečné plnění ukazatele příjmů dosáhlo v roce 2015 výše 110 986 292,- Kč, z toho příjmy z transferů a z darů od
státních organizací a soukromých subjektů ve výši 25 691 000,- Kč.
Veškeré příjmy za udělené pokuty ve správním řízení uložené dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., byly v plné
výši, tj. 863 600,- Kč poukázány na účet s předčíslím 3754.

7.2. VÝDAJE
Celkový rozpočet R1 pro rok 2015 činil 625 591 562,- Kč. Konečný rozpočet HZS hl. m. Prahy R2 dosáhl výše
627 463 249,- Kč. Celkové čerpání představuje částku 720 010 930,- Kč včetně použití prostředků
z mimorozpočtových zdrojů a zapojení titulů povoleného překročení.
Konečná výše rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů a titulů povoleného překročení tak představuje částku
734 584 146,48 Kč.
Rozpočet HZS hl. m. Prahy byl v průběhu roku 2015 upravován 340 rozpočtovými opatřeními.
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7.2.1. PROVOZNÍ VÝDAJE
Konečný rozpočet k 31. 12. 2015 v oblasti ostatních provozních výdajů činil 90 767 576,07 Kč, z toho R2 ve výši
77 064 238,- Kč, povolené překročení výdajů 9 444 798,- Kč, jedná se o příjmy dle § 97 zákona č. 133/1985 Sb.,
ostatní povolené překročení ve výši 3 909 637,90 Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 348 902,17 Kč.
Nevyčerpáno bylo 973 851,71 Kč a bylo převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2016.

7.2.2. PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ
Rozpočet R1 v oblasti programového financování v roce 2015 byl ve výši 14 750 000,- Kč, upravený rozpočet R2
činil 9 606 557,- Kč. Bylo povoleno překročení rozpočtu výdajů o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši
28 776 689,30 Kč, o dar Magistrátu hl. m. Prahy na zabezpečení požární ochrany v tunelu Blanka ve výši
28 776 181,10 Kč a o prostředky z Fondu zábran škod ve výši 508,20 Kč. Čerpání k 31. 12. 2015 bylo ve výši
59 684 202,57 Kč. Zůstatek z investičních akcí roku 2015, který se stane součástí nároků z nespotřebovaných
výdajů roku 2015, činí celkem 38 645 731,70 Kč. Zpět do rezervního fondu bylo převedeno 1 023 818,90 Kč.
Celkem bylo zaregistrováno 28 investičních akcí.
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8. PLNĚNÍ KONCEPČNÍCH ÚKOLŮ A CÍLŮ

Krátkodobé koncepční úkoly a cíle
Krátkodobé úkoly jsou řešeny v rámci zpracovaných Plánů hlavních úkolů na každý kalendářní rok. Tyto
úkoly jednak stanovuje MV-GŘ HZS ČR a další specifické úkoly jsou stanovovány krajským ředitelem
v rámci Plánu hlavních úkolů HZS hlavního města Prahy, zpracovaného na každý kalendářní rok.






pořízení zásahových kompletů pro hasiče,
zvýšení kapacity datových propojení HZS hl. m. Prahy,
zabezpečení jednotného softwarového vybavení,
realizace systému informační podpory jednotek na taktické úrovni,
výstavba hasičské stanice Holešovice.

Střednědobé koncepční úkoly a cíle




postupná modernizace mobilní požární techniky,
zabezpečení převodu areálů užívaných HZS v majetku hlavního města do majetku HZS,
modernizace hasičských stanic.

Dlouhodobé koncepční úkoly a cíle


výstavba hasičských stanic v severní, jihovýchodní a jihozápadní části Prahy.
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9. PŘÍLOHY
Příloha č. 1

Jednotky PO na území hlavního města Prahy
Kategorie JPO III/1

Dislokace

Zřizovatel

Za Poštovskou zahradou 607, Praha 9

MČ Běchovice

U Parku 140/3, Praha 8

MČ Březiněves

Bořetínská 185/4, Praha 4

MČ Kunratice

Podchýšská 109, Praha 4

MČ Praha 12

Ladislava Coňka 318/6, Praha 4

MČ Libuš

Bohuňova 1341/3, Praha 11

MČ Praha 11

Nám. Osvoboditelů 44/5, Praha 5

MČ Praha 16

Žitavského 571, Praha 5

MČ Zbraslav

Na Bambouzku 457, Praha 5

MČ Lipence

Hasičů 46, Praha 5

MČ Řeporyje

Tlumačovská 2747/28, Praha 5

MČ Praha 13

Křivatcova 244, Praha 5

MČ Zličín

Žalanského 23/50, Praha 6

MČ Řepy

K Mírám 1208/3, Praha 6

MČ Suchdol

Lysolajské údolí 114/36, Praha 6

MČ Lysolaje

Toužimská 51, Praha 9

MČ Praha 18

K Radonicům 305, Praha 9

MČ Satalice

Ke slatinám 500, Praha 10

MČ D. Měcholupy

Holoubkovská 323, Praha 10

MČ Praha 15

Nad zbrojnicí 390, Praha 10

MČ Kolovraty
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Kategorie JPO V

Dislokace

Zřizovatel

Libušská 81/232, Praha 4

MČ Libuš

U zbrojnice 114/1, Praha 9

MČ Čakovice

Starochuchelská 7/20, Praha 5

MČ Velká Chuchle

K Lahovské 193, Praha 5

MČ Lochkov

Na klínech 95, Praha 5

MČ Praha 13

Nebušická 56, Praha 6

MČ Nebušice

U Milosrdných 14, Praha 1

MČ Praha 1

U Parkánu 765/6, Praha 9

MČ Ďáblice

Starodubečská 401, Praha 10

MČ Dubeč

Vrchlabská 1042/16a, Praha 9

MČ Praha 19

Medinská 160, Praha 9

MČ Klánovice

K Dubči 178, Praha 9

MČ Koloděje

Staroújezdská 486, Praha 9

MČ Praha 21

Květnového povstání 21, Praha 22

MČ Benice

Podnikové a ostatní jednotky PO
Kategorie JPO IV

Dislokace

Zřizovatel

Kavčí hory, Praha 4

Česká televize, s. o.

Sliačská 1, Praha 4

Dopravní podnik, a. s.

Letiště Ruzyně, Praha 6

Česká správa letišť, s. p.

V úvalu 84, Praha 5

Fakultní nemocnice Motol

Strana 32 / 40

Dislokace

Zřizovatel

Švehlova 1900, Praha 10

Mitas, a. s.

Chodovská 1430, Praha 10

SŽDC, s. o.

5. května 1640, Praha 4

Kongresové centrum, a. s.

Mladoboleslavská 902, Praha 9

Ministerstvo obrany ČR

Kategorie JPO VI

Dislokace

Zřizovatel

Libušská 319, Praha 4

SAPARIA a.s.

Sazečská 7, Praha 10

Česká pošta a.s.

Komořanská 955, Praha 12

INTERPHARMA Praha a. s.

Letňanská 24, Praha 9

Dopravní podnik, a. s.

Reinerova 6, Praha 6

Dopravní podnik, a. s.

Ke garážím 382, Praha 4

Dopravní podnik, a. s.

Nad Vršovickou horou 80/1a, Praha 10

Dopravní podnik, a. s.
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Příloha č. 2

Statistické tabulky
Jednotka
111001
111003
111005
111002
111007
111006
111004
111010
111011
111602
111008
111009
111618
111608
111601
111612
111140
111133
111144
111101
111119
111114
111136
111615
111105
111115
111120
111121
111110
111122
111126
111108
111124
111137
111141
111616
111103
111113

HZS hl. m. Prahy HS-1
HZS hl. m. Prahy HS-3
HZS hl. m. Prahy HS-5
HZS hl. m. Prahy HS-2
HZS hl. m. Prahy HS-7
HZS hl. m. Prahy HS-6
HZS hl. m. Prahy HS-4
HZS hl. m. Prahy HS-10
HZS hl. m. Prahy HS-11
HZS DOPRAVNÍ PODNIK
HZS hl. m. Prahy HS-8
HZS hl. m. Prahy HS-9
HZS SŽDC Praha
HZS LETIŠTĚ V.H.PRAHA
HZS ČESKÁ TELEVIZE
HZS FN MOTOL
SDH DOLNÍ MĚCHOLUPY
SDH KLÁNOVICE
SDH KOLOVRATY
SDH KUNRATICE
SDH ŘEPY
SDH ŘEPORYJE
SDH LETŇANY
HZS ZENTIVA do31.7.2015
SDH CHODOV
SDH STODŮLKY
SDH SUCHDOL
SDH NEBUŠICE
SDH ZBRASLAV
SDH LYSOLAJE
SDH BŘEZINĚVES
SDH ČAKOVICE
SDH ĎÁBLICE
SDH SATALICE
SDH HORNÍ MĚCHOLUPY
HZS MITAS
SDH BĚCHOVICE
SDH LIPENCE

Celkem
Samostatných
zásahů
zásahů
1828
1 345
1576
1 232
1264
873
1095
685
813
573
758
553
749
546
596
413
525
372
515
441
360
259
328
243
314
208
281
259
129
129
116
112
66
8
55
38
51
20
46
15
36
11
30
7
30
12
29
28
28
9
26
6
26
10
24
12
23
10
23
14
22
12
21
4
21
10
18
2
17
7
17
15
16
7
16
4
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Zásahů
mimokrajských
12
12
9
37
25
14
34
18
40
0
22
0
106
8
0
0
1
1
4
4
1
1
0
0
1
0
0
1
2
0
1
0
4
0
0
0
0
2

111104 SDH PÍSNICE
111116 SDH ZLIČÍN
111125 SDH DUBEČ
Jednotka
111138
111109
111102
111117
111112
111106
111132
111118
111134
111699
111123
111145
111801

SDH
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH
VOJ.
SDH
SDH
SDH

ÚJEZD NAD LESY
RADOTÍN
CHOLUPICE
LOCHKOV
VELKÁ CHUCHLE
LIBUŠ
KBELY
TŘEBONICE
KOLODĚJE
JEDN. LETIŠTĚ KBELY
PRAHA 1
BENICE
SAPARIA

14
14
12
Celkem
zásahů
10
9
7
7
6
5
5
4
4
2
1
1
1
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8
9
6
Samostatných
zásahů
4
4
1
5
5
3
0
2
0
0
1
0
1

1
0
0
Zásahů
mimokrajských
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Počet událostí v obcích (a místních částech obcí)
podle typu události
Období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Obec, místní část obce

500054
500089
500097
500119
500143
500178
500186
500208
500216
500224
538060
538078
538124
538175
538205
538213
538302
538353
538361
538388
538400
538531
538736
538931
538949
539007
539449
539465
539589
539601
539635
539678
539694
539724
539791
539864
539899
547034
547042
547051
547107
547115
547140
547158
547174
547271
547298
547301
547310
547328
547344
547361
547379
547387
547395
547409
547417

CELKEM

Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Praha-Běchovice
Praha-Benice
Praha-Březiněves
Praha-Dolní Počernice
Praha-Dubeč
Praha 20
Praha-Klánovice
Praha-Koloděje
Praha-Kolovraty
Praha-Královice
Praha-Křeslice
Praha-Nedvězí
Praha-Satalice
Praha 22
Praha 21
Praha-Vinoř
Praha-Lipence
Praha-Lochkov
Praha-Přední Kopanina
Praha 16
Praha-Řeporyje
Praha-Slivenec
Praha 13
Praha-Šeberov
Praha-Újezd
Praha-Zbraslav
Praha-Zličín
Praha 11
Praha-Kunratice
Praha-Libuš
Praha 12
Praha-Velká Chuchle
Praha-Lysolaje
Praha-Nebušice
Praha 17
Praha-Suchdol
Praha-Ďáblice
Praha-Dolní Chabry
Praha-Čakovice
Praha-Troja
Praha 19
Praha 14
Praha-Dolní Měcholupy
Praha 15
Praha-Petrovice
Praha-Štěrboholy
Praha 18

Únik
nebezpečné
chemické
látky

Technická
havárie

Radiační
havárie
a nehoda,
Ostatní
mimořádné
události,
Planý poplach

Celkem

Požár

Dopravní
nehoda

125
106
140
231
190
151
71
221
125
204
5
1
1
3
6
27
9
0
10
0
1
2
8
11
14
5
12
2
0
18
6
1
82
7
2
21
12
138
31
19
101
6
2
5
29
8
10
2
18
7
5
67
11
51
7
3
37

41
36
30
72
63
109
30
45
55
76
6
1
1
3
3
41
1
0
7
2
2
0
5
22
6
4
0
3
3
14
8
6
58
7
2
13
4
42
4
5
24
7
1
3
12
2
9
1
7
6
3
27
4
31
1
3
12

57
40
37
74
55
137
25
43
33
56
0
1
0
3
1
5
5
0
1
0
0
0
2
5
4
1
0
2
0
10
4
1
31
0
0
4
4
32
10
6
19
0
2
1
11
1
6
2
5
2
0
24
2
8
1
4
9

219
237
263
490
279
386
196
316
190
449
6
3
8
8
9
45
44
3
15
3
0
2
6
20
22
4
6
5
4
39
12
7
121
3
1
29
23
180
39
26
126
16
10
9
68
24
9
5
17
11
13
125
20
94
4
3
37

119
37
40
176
139
170
23
58
59
79
4
0
0
1
2
15
0
0
1
0
0
0
1
5
1
1
1
0
0
5
4
1
52
1
0
5
54
35
2
1
27
5
1
0
10
0
2
0
3
3
2
30
10
35
6
3
11

561
456
510
1 043
726
953
345
683
462
864
21
6
10
18
21
133
59
3
34
5
3
4
22
63
47
15
19
12
7
86
34
16
344
18
5
72
97
427
86
57
297
34
16
18
130
35
36
10
50
29
23
273
47
219
19
16
106

2 387

983

786

4 309

1 240

9 705
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Počet událostí v měsících
Období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM

Požár

Dopravní
nehoda

171
170
218
240
211
186
218
253
179
200
137
204
2 387

66
62
83
90
92
92
68
75
90
114
90
61
983

Únik
nebezpečné
chemické
látky

47
41
57
75
65
65
95
110
65
68
46
52
786

Technická
havárie

Radiační
havárie
a nehoda,
Ostatní
mimořádné
události,
Planý poplach

Celkem

358
259
497
351
313
357
443
495
334
307
317
278
4 309

95
102
101
91
105
113
99
134
118
103
87
92
1 240

737
634
956
847
786
813
923
1 067
786
792
677
687
9 705
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Seznam zkratek
AČR
BR MHMP
CAS
CPS
ČČK
ČIŽP
ČKAIT
ČR
DNP
EPS
FKSP
GIS
HMP
HS
HW
HZS
CHS
CHKPPL
IDR
IMZ
ITS
IZS
JPO
JSDHO
JSDHP
JSVV
KIS
KNP
KOPIS
KTPO
MČ
MP
MPT
MŠ
MU
MV-GŘ HZS ČR
NIDV
NNO
OBPR
OČMU
ODDO
ONP
OPIS
OPPP
OPŽP
ORP
PCO

Armáda České republiky
Bezpečnostní rada hlavního města Prahy
Cisternová automobilová stříkačka
Centrální požární stanice
Český červený kříž
Česká inspekce životního prostředí
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Česká republika
Dávky nemocenského pojištění
Elektrická požární signalizace
Fond kulturních a sociálních potřeb
Geografický informační systém
Hlavní město Praha
Hasičská stanice
Hardware – technické vybavení počítače
Hasičský záchranný sbor
Chemická služba
Chemický kontejner protiplynový
Independent digital repeater
Instrukčně metodické zaměstnání
Integrovaná telefonní síť
Integrovaný záchranný systém
Jednotka požární ochrany
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku
Jednotný systém varování a vyrozumění
Komunikační a informační systémy
Kontejner nouzového přežití
Krajské operační a informační středisko
Klíčový trezor požární ochrany
Městská část
Městská policie
Mobilní požární technika
Mateřská školka
Mimořádná událost
Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR
Národní institut dalšího vzdělávání
Nestátní neziskové organizace
Odbor prevence
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Oddělení ochrany obyvatelstva
Opatření nouzového přežití
Operační a informační středisko
Ostatní platby za provedené práce
Operační program životního prostředí
Obec s rozšířenou působností
Pult centrální ochrany
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PČR
PIP
PO
PPLA
PPN
PPP
PSOD
PTT
PVČ
RDST
SDH
SPBI
SPD
SŠ
STČ
STOÚ
SUR ČR
SW
TCTV 112
TFA
ZŠ
ZZS

Policie České republiky
Posttraumatická intervenční péče
Požární ochrana
Protiplynový automobil
Posouzení požárního nebezpečí
První psychologická pomoc
Prozatímní služba osobní dozimetrie
Posttraumatický tým
Preventivně výchovná činnost
Radiostanice
Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
Státní požární dozor
Střední škola
Společná typová činnost
Stálé tlakově odolné úkryty
Strategie udržitelného rozvoje České republiky
Software – programové vybavení
Telefonní centrum tísňového volání 112
Toughest firefighter alive (Nejtvrdší hasič přežije)
Základní škola
Zdravotnická záchranná služba
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