Doporučený postup k poskytování náhrad dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

PARDUBICKÝ KRAJ

DOPORUČENÝ POSTUP K POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD
dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Článek 1.

Úvodní ustanovení
Tento „Doporučený postup k poskytování náhrad dle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému“, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „doporučený
postup“ a „zákon“) stanoví pravidla a úkony, které Pardubický kraj doporučuje uplatňovat
základním složkám integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) tak, aby oprávněná
právnická nebo fyzická osoba nebyla na svých právech krácena a aby bylo současně
zajištěno řádné a hospodárné nakládání s veřejnými finančními prostředky, poskytovanými
z rozpočtu Pardubického kraje.
Náhradu za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní
pomoci dle § 29 zákona poskytuje oprávněné právnické nebo fyzické osobě při splnění
podmínek daných zákonem Krajský úřad Pardubického kraje, resp. Pardubický kraj ze svého
rozpočtu prostřednictvím kapitoly Krizové řízení, spravované oddělením krizového řízení
kanceláře hejtmana.
Náhradu škody dle § 30 zákona poskytuje oprávněné právnické nebo fyzické osobě
při splnění podmínek daných zákonem stát prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického
kraje, resp. Pardubického kraje.
Tento doporučený postup se týká pouze případů, kdy je potřeba provádět současně
záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami IZS, nikoliv v případech, kdy složky
IZS pouze spolupracují.
Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS
a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události a řízení součinnosti těchto složek
provádí velitel zásahu. Velitelem zásahu složek IZS je zpravidla velitel jednotky požární
ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního
velení.
V případě, že velitelem zásahu není velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný
funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení, řídí součinnost
velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků základní složky IZS, která v místě zásahu
provádí převažující činnost (dále jen „velitel zásahu“).
Odborným garantem pro Pardubický kraj při poskytování náhrad je oprávněný
pracovník základní složky IZS, jejíž příslušník nebo zaměstnanec byl velitelem zásahu.
Článek 2.

Podmínky poskytnutí náhrady
Za věrohodné skutečnosti se považují vždy údaje uvedené v dokumentaci o vedení
zásahu (dále jen „zpráva o zásahu“), zpracované velitelem zásahu.
Každá oprávněná právnická nebo fyzická osoba má právo na poskytnutí náhrady při
splnění zákonných podmínek, které představují:
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Ad. I. Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné
a osobní pomoci
1) Jednalo se výhradně o společný zásah složek IZS ve smyslu zákona.
2) K poskytnutí věcné a osobní pomoci byla právnická nebo fyzická osoba vyzvána
velitelem zásahu nebo operačním a informačním střediskem IZS ve smyslu zákona.
3) V případě, že právnická nebo fyzická osoba poskytla osobní pomoc dobrovolně bez
výzvy, stalo se tak vždy pouze se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu.
4) Doporučuje se, aby o všech skutečnostech, které se týkají poskytnutí věcné a osobní
pomoci, velitel zásahu vždy učinil prokazatelný záznam ve zprávě o zásahu v rozsahu
identifikačních údajů o právnické nebo fyzické osobě, v případě použití věcného
prostředku i o jeho identifikačních údajích, údajů o začátku a konci a účelu využití věcné
nebo osobní pomoci.
Ad II. Náhrada škody
1) Škoda byla způsobena výhradně v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními
pracemi nebo cvičeními prováděnými při společném zásahu složek IZS podle zákona.
2) Jednalo se o škodu na zdraví nebo o věcnou škodu způsobenou právnické nebo fyzické
osobě.
3) Doporučuje se, aby o všech skutečnostech, které se týkají způsobené škody, učinil velitel
zásahu prokazatelný záznam ve zprávě o zásahu v rozsahu identifikačních údajů
o poškozené právnické nebo fyzické osobě, v případě použití věcného prostředku i o jeho
identifikačních údajích, popisu události, místu a čase způsobené škody a důvodu
způsobené škody a aby způsobená škoda byla fotograficky zdokumentována, pokud tak
již neučinily orgány Policie ČR v rámci šetření. Důvodem je eliminace možných sporů
s poškozenou právnickou nebo fyzickou osobou při stanovení výše náhrady.
4) Doporučuje se dále, aby poškozená právnická nebo fyzická osoba byla ze strany velitele
zásahu poučena o poskytnutí peněžní náhrady dle zákona.
Článek 3.

Mechanismus předávání podkladů k poskytnutí náhrady
S cílem zjednodušit administrativní náročnost pro právnickou nebo fyzickou osobu,
která žádá o poskytnutí náhrady, se postupuje následujícím způsobem:
1) Požadavek k poskytnutí náhrady předkládá právnická nebo fyzická osoba vždy
Pardubickému kraji v písemné podobě. Je vhodné, aby na tuto skutečnost velitel zásahu
právnickou nebo fyzickou osobu upozornil a doporučil jí v požadavku uvést následující
strukturu údajů: popis události, místo události, datum a čas, kdo vyžádal pomoc, jaká
částka v Kč je uplatňována a za co je uplatňována.
2) Pokud právnická nebo fyzická osoba předloží požadavek příslušné základní složce IZS,
zajistí tato jeho bezodkladné postoupení Pardubickému kraji.
3) Pardubický kraj si následně vyžádá od příslušné základní složky IZS, jejíž příslušník
nebo zaměstnanec byl velitelem zásahu, písemné podklady pro poskytnutí náhrady ve
struktuře uvedené v Příloze č. 1, resp. v Příloze č. 2. Písemné podklady doručí příslušná
základní složka IZS Pardubickému kraji nejdéle do 30 dnů od vyžádání.
4) Pardubický kraj si vyhrazuje provedení autorizace podkladů, sloužících k poskytování
náhrad, oprávněným pracovníkem příslušné základní složky IZS.
Článek 4.

Závěrečná ustanovení
Součástí tohoto doporučeného postupu jsou následující přílohy:
• tiskopis „Podklad k poskytnutí peněžní náhrady dle § 29 zákona č. 239/2000 Sb.“
(Příloha č. 1),
• tiskopis „Podklad k poskytnutí náhrady škody dle § 30 zákona č. 239/2000 Sb.“ (Příloha
č. 2),
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Doporučený postup je v souladu s Metodickou pomůckou Ministerstva vnitra ČR č.j.:
PO –1590/IZS – 2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné
rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích
(asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků
mimořádných událostí.
Doporučený postup je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách
Pardubického kraje - www.pardubickykraj.cz - v sekci Krizové řízení – Poskytování náhrad
dle zákona č. 239/2000 Sb.
Doporučený postup je účinný od 1. října 2010, byl projednán Radou Pardubického
kraje dne 2. září 2010 a schválen usnesením R/1366/10.
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UPLATNĚNÍ PENĚŽNÍ NÁHRADY

dle § 29 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Událost: .....................................................………………………………………………........…………….....
(přesný popis události)

............................................................................................................................................................................

se stala dne ......................................v ..................... hodin v místě....................................................
a je vedena u ……………………………….…..1) pod č.j.:............................. ze dne: .........................
Druh poskytované pomoci: ..............................................................................................................
Důvod vyžádání pomoci – kým vyžádána:........................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Identifikace

poskytovatele

pomoci:.................................................................................................
(název, IČ a sídlo právnické osoby dle obchodního rejstříku, telefon, e-mail

.............................................................................................................................................................
resp. jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, telefon, e-mail)

Požadovaná částka k úhradě: ............................. Kč (slovy:...........................................................)
Žádost poskytovatele pomoci byla uplatněna u ……………….,……..….. 1) dne: .........................
Přílohy:
1) Zpráva o zásahu - počet listů: ............................
2) Fotodokumentace ze zásahu (pokud byla pořízena) - počet listů: ............................

Posouzení možnosti využití ustanovení § 29 odst. (5) zákona – kompenzace vynaložených
nákladů původcem2) : .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Schvalovací doložka:
Prohlašuji, že se jednalo o společný zásah složek Integrovaného záchranného systému na území
Pardubického kraje ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a že
3
3
vyžádání poskytnuté věcné pomoci3) – osobní pomoci ) – omezení vlastnického práva ) – omezení
3)
1)
užívacího práva bylo ze strany ………………………… nezbytně nutné a přiměřeně hospodárné.
Veškeré údaje uvedené v tomto „Podkladu“, týkající se poskytnutí peněžní náhrady a její výše
včetně připojených příloh, jsou pravdivé a správné, což stvrzuji svým podpisem.
V Pardubicích dne: .................................
…...........………………………………….…
oprávněný pracovník základní složky IZS
(razítko a podpis)

1

konkretizovat základní složku IZS
po uzavření šetření a stanovení příčiny bude toto sděleno Pardubickému kraji
3
nehodící se škrtněte
2
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UPLATNĚNÍ NÁHRADY ŠKODY VŮČI STÁTU

dle § 30 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Událost: .....................................................………………………………………………........…………….....
(přesný popis události)

............................................................................................................................................................................

se stala dne ......................................v ..................... hodin v místě....................................................
a je vedena ……………………………….…..1) pod čj.:................................. ze dne: .........................
Stav věci před poškozením: .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Specifikace způsobené škody: ........................................................................................................
Důvod způsobené škody – kým způsobena:.....................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Identifikace

poškozeného:................................................................................................................
(název, IČ a sídlo právnické osoby dle obchodního rejstříku, telefon, e-mail

.............................................................................................................................................................
resp. jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, telefon, e-mail)

Požadovaná částka náhrady škody: ........................... Kč (slovy:..................................................)
Žádost poškozeného byla uplatněna u ……………….,……..….. 1) dne: ........................................
Přílohy:
1) Zpráva o zásahu - počet listů: ............................
2) Fotodokumentace, nákresy, svědecké výpovědi a další listinné důkazy - počet listů: ...................................

Schvalovací doložka:
Prohlašuji, že škoda vznikla v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi 2) –
cvičením 2) prováděným na území Pardubického kraje ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a že způsobení škody ze strany ……………………………….…..1)
nebylo možné zabránit.
Veškeré údaje uvedené v tomto „Podkladu“, týkající se poskytnutí náhrady škody a její výše včetně
připojených příloh, jsou pravdivé a správné, což stvrzuji svým podpisem.
V Pardubicích dne: .................................

…...........………………………………….…
oprávněný pracovník základní složky IZS
(razítko a podpis)

1
2

konkretizovat základní složku IZS
nehodící se škrtněte
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Výpis některých vybraných ustanovení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(z.č. 320/2002 Sb., 20/2004 Sb., 186/2006 Sb., 306/2008 Sb., 151/2010 Sb., 375/2011 Sb., 303/2013 Sb.,
344/2013 Sb. a 64/2014 Sb. - stav k 30. 10. 2015)

§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací,
b) mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními
vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují
provedení záchranných a likvidačních prací,
c) záchrannými pracemi činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik
vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo
životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin,
d) likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí,
g) věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních
prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; věcnou
pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo
s vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo hejtmana kraje,
h) h) osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací
a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní pomocí se
rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím
velitele zásahu, starosty obce nebo hejtmana kraje.
§3
Použití integrovaného záchranného systému
Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě
provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného
záchranného systému.
§4
Složky integrovaného záchranného systému
(1) Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor
České republiky2) (dále jen "hasičský záchranný sbor"), jednotky požární ochrany zařazené do
plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,3) poskytovatelé zdravotnické záchranné
služby a Policie České republiky.
(2) Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné síly a prostředky
ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany
veřejného zdraví,4) havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany,
neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.
Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních
pracích plánovanou pomoc na vyžádání (§ 21).
(3) V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému
také poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem27). Pokud
poskytovatelé zdravotních služeb uvedení ve větě první uzavřou s místně příslušným
poskytovatelem zdravotnické záchranné služby nebo krajským úřadem dohodu o plánované
pomoci na vyžádání (§ 21), začlení je hasičský záchranný sbor kraje do poplachového plánu
integrovaného záchranného systému kraje a stanou se ostatními složkami integrovaného
záchranného systému i pro období mimo krizový stav.
(4) Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou pohotovost pro
příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě
mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České
republiky.
(5) Působením základních a ostatních složek v integrovaném záchranném systému není
dotčeno jejich postavení a úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. 5)
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(6) Složky integrovaného záchranného systému jsou při zásahu povinny se řídit příkazy velitele
zásahu, popřípadě pokyny starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje, v Praze
primátora hlavního města Prahy (dále jen "hejtman") nebo Ministerstva vnitra, pokud provádějí
koordinaci záchranných a likvidačních prací.
(7) Složka integrovaného záchranného systému zařazená v příslušném poplachovém plánu
integrovaného záchranného systému kraje je povinna při poskytnutí pomoci jinému kraji o tom
informovat své místně příslušné operační a informační středisko integrovaného záchranného
systému; poplachovým plánem integrovaného záchranného systému kraje se rozumí požární
poplachový plán kraje vydaný podle zvláštního právního předpisu.3)
(8) Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu, stavu ohrožení státu
nebo válečného stavu se složky integrovaného záchranného systému řídí pokyny Ministerstva
vnitra. Za stavu nebezpečí se složky integrovaného záchranného systému na území
příslušného kraje řídí pokyny toho, kdo vyhlásil stav nebezpečí podle zvláštního právního
předpisu.6)
§5
Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému
(1) Stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému jsou operační
a informační střediska integrovaného záchranného systému, kterými jsou operační střediska
hasičského záchranného sboru kraje a operační a informační středisko generálního ředitelství
hasičského záchranného sboru.
(2) Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou povinna
a) přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech,
b) zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu podle § 19 odst. 3,
c) plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační práce,
d) zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních složek integrovaného
záchranného systému a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných
celků podle dokumentace integrovaného záchranného systému.
(3) Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou oprávněna
a) povolávat a nasazovat síly a prostředky hasičského záchranného sboru a jednotek požární
ochrany, dalších složek integrovaného záchranného systému podle poplachového plánu
integrovaného záchranného systému nebo podle požadavků velitele zásahu; při tom dbají,
aby uvedené požadavky nebyly v rozporu s rozhodnutím příslušného funkcionáře
hasičského záchranného sboru, hejtmana nebo Ministerstva vnitra při jejich koordinaci
záchranných a likvidačních prací,
b) vyžadovat a organizovat pomoc (§ 20), osobní a věcnou pomoc podle požadavků velitele
zásahu (§ 19),
§ 19
Velitel zásahu
(1) Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek integrovaného
záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události (dále jen
"místo zásahu") a řízení součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu, který vyhlásí podle
závažnosti mimořádné události odpovídající stupeň poplachu podle příslušného poplachového
plánu integrovaného záchranného systému. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,5) je
velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany3) nebo příslušný funkcionář hasičského
záchranného sboru s právem přednostního velení.15)
(2) Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu podle odstavce 1, řídí součinnost
těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky integrovaného
záchranného systému, která v místě zásahu provádí převažující činnost.
(3) Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn
a) zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila
osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná
dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu,
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b)
c)
d)

e)

která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost; tato osoba je
povinna výzvě vyhovět,
nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem
zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí,
vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci,
zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. Členy
štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného záchranného systému. Členy
tohoto štábu mohou být dále fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými složky
integrovaného záchranného systému spolupracují nebo které poskytují osobní nebo věcnou
pomoc,
rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je
oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů
sektorů a úseků.
§ 20
Oprávnění vyžadovat pomoc

(2) Hejtman a starosta obce s rozšířenou působností vyžadují pomoc podle poplachového plánu
integrovaného záchranného systému kraje. Tuto i další pomoc vyžadují prostřednictvím
operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému kraje.
(3) Velitel zásahu vyžaduje pomoc přímo u velitelů a vedoucích složek integrovaného
záchranného systému na místě zásahu, v ostatních případech vyžaduje pomoc prostřednictvím
místně příslušného operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému.
(6) Starosta obce při výzvě k poskytnutí věcné pomoci postupuje při evidenci poskytnutého
věcného prostředku podle zvláštního právního předpisu 6) Jde-li o poskytnutí věcné pomoci na
základě výzvy velitele zásahu, zaznamenává velitel zásahu tuto skutečnost do dokumentace
o vedení zásahu. Obsah záznamu tvoří údaje o osobě, která věcný prostředek poskytla,
identifikační údaje tohoto prostředku a údaje o době a účelu využití vyžádaného prostředku.
§ 21
Plánovaná pomoc na vyžádání
(1) Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového plánu
integrovaného záchranného systému; plánovanou pomocí na vyžádání se pro účely tohoto
zákona rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami
integrovaného záchranného systému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému
úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám integrovaného záchranného systému při
provádění záchranných a likvidačních prací.
(2) Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytnout
a) ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své působnosti,
b) právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní ochrany
nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany,
c) poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem 27),
d) ostatní složky integrovaného záchranného systému uvedené v § 4 odst. 2,
e) vojenské záchranné útvary,16)
f) ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly.
(3) Plánovanou pomoc na vyžádání není povinen poskytnout ten, kdo by poskytnutím této
pomoci vážně ohrozil plnění vlastních závažnějších úkolů stanovených podle zvláštních
právních předpisů.5)
(4) Ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou povinny při stanovení rozsahu
plánované pomoci na vyžádání na základě žádosti operačního a informačního střediska
integrovaného záchranného systému sdělit
g) osoby pověřené pro zabezpečování pomoci a způsob jejich vyrozumění,
h) síly a prostředky určené k poskytnutí pomoci,
i) dobu potřebnou pro poskytnutí sil a prostředků v případě vyžádání pomoci.
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§ 29
Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní
pomoci
(1) Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní pomoci
náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada. Náhradu poskytuje krajský úřad, v jehož
územním obvodu byla pomoc poskytována. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od
ukončení záchranných nebo likvidačních prací.
(2) Pokud dojde k omezení výkonu vlastnického práva k nemovitosti, poskytne se jejímu
vlastníku náhrada odpovídající míře omezení jeho majetkových práv podle občanského
zákoníku.
(3) Jde-li o vykonání osobní pomoci, u níž nelze určit výši náhrady dohodou nebo postupem
podle občanského zákoníku, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za
stejné či podobné práce nebo služby. Při stanovení náhrady za věcnou pomoc se vychází
z výše výdajů vzniklých povinnému nebo z výše náhrady obvykle účtované za použití stejného
nebo obdobného věcného prostředku v době jeho poskytnutí, zjištěné podle občanského
zákoníku.
(4) Poskytne-li podnikající fyzická osoba, která má příjmy pouze ze samostatné činnosti 22)
osobní pomoc na výzvu velitele zásahu nebo v rámci plánované pomoci na vyžádání, náleží jí
náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou pomoc poskytne. Náhradu poskytuje krajský úřad,
v jehož správním obvodu byla pomoc poskytována. Při výpočtu náhrady ušlého výdělku se
postupuje přiměřeně podle zvláštního právního předpisu.23)
(5) Obce, kraje, popřípadě základní složky integrovaného záchranného systému jsou oprávněny
požadovat uhrazení nákladů, které vynaložily jako náhradu za poskytnutí věcné nebo osobní
pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií (§ 24), po původci
havárie. Těmito úhradami se kompenzují vynaložené výdaje.24)
§ 30
Náhrada škody
(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám vzniklou v příčinné
souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními prováděnými podle tohoto
zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si
způsobil škodu sám nebo způsobil havárii.
(2) Peněžní náhrada se poskytne právnickým a fyzickým osobám, které utrpěly škodu na zdraví
nebo věcnou škodu při
a) činnosti složek integrovaného záchranného systému nebo orgánů koordinujících záchranné
a likvidační práce,
b) poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.
(3) Škoda na zdraví se uhrazuje obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů 25)
pokud nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu. V případě úmrtí
poškozeného se peněžní náhrada poskytne dědicům.
(4) Peněžní náhradu poskytne stát prostřednictvím krajského úřadu, v jehož správním obvodu
při záchranných a likvidačních pracích nebo cvičení škoda či újma vznikla. Při poskytování této
náhrady za věcnou škodu se postupuje podle ustanovení občanského zákoníku platných v době
vzniku škody.
(5) Právo na náhradu škody s uvedením důvodů je třeba uplatnit písemně u příslušného
krajského úřadu do 6 měsíců od doby, kdy se právnická nebo fyzická osoba o škodě dozvěděla,
nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Krajský úřad může v případech hodných
zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti, nebo i bez
podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.
(6) Vznikne-li škoda složkám integrovaného záchranného systému nebo osobám v nich
zařazeným při poskytování pomoci v zahraničí, hradí tuto škodu Ministerstvo vnitra, pokud ke
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škodě došlo při mezistátní pomoci schválené Ministerstvem vnitra. V případě poskytování
pomoci v příhraničí hradí škodu kraj, z jehož území byla pomoc poskytnuta. Odškodnění se
provádí tak, jako kdyby škoda vznikla na území České republiky.
(7) Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily vznik havárie.
2) Zákon

č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
Zákon č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
5) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb.
6) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
15) § 13 vyhlášky č. 22/1996 Sb., kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se
činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu.
16) § 19 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
22) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
23) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 298/1993 Sb., o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní.
24) § 49 odst. 9. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
25) § 190 až 203, § 260 zákoníku práce. Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé
další zákony.
27) § 17 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
3)

