Příloha č. 2 Statut PANELU Jihomoravského kraje – Doporučený postup k poskytování
náhrad dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších
předpisů
Jihomoravský 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 Jihomoravský kraj doporučuje uplatňovat dle § 29
a § 30 Zákona vůči oprávněné právnické nebo fyzické osobě (dále jen „PFO“) tak, aby nebyly
při provádění záchranných a likvidačních prací na výzvu Krajského operačního
a informačního střediska integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje kráceny
na svých právech a aby bylo současně zajištěno řádné a hospodárné nakládání s veřejnými
finančními prostředky, poskytovanými z rozpočtu Jihomoravského kraje. Pro potřebu Statutu
PANELU NNO Jihomoravského kraje jsou oprávněnými PFO nestátní neziskové organizace
sdružené do PANELU nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.
Náhradu za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní pomoci
dle § 29 Zákona poskytuje oprávněné PFO při splnění podmínek daných Zákonem Krajský
úřad Jihomoravského kraje, respektive Jihomoravský kraj ze svého rozpočtu prostřednictvím
kapitoly spravované oddělením krizového řízení a obrany odboru kancelář hejtmana.
Náhradu škody dle § 30 zákona poskytuje oprávněné PFO stát prostřednictvím Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, respektive Jihomoravského kraje, při splnění podmínek daných
Zákonem.
Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek integrovaného
záchranném systému (dále pouze 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“).
Tento doporučený postup se nevztahuje na případy, kdy složky IZS pouze spolupracují bez
nutnosti koordinace činnosti velitelem zásahu.
Odborným garantem pro Jihomoravský kraj při poskytování náhrad je oprávněný pracovník
základní složky IZS, jejíž příslušník nebo zaměstnanec byl velitelem zásahu.
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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 PFO má právo na poskytnutí náhrady při splnění zákonných podmínek,
které představují:
Ad. I. Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné
a osobní pomoci


Jednalo se výhradně o společný zásah složek IZS ve smyslu Zákona.



K poskytnutí věcné a osobní pomoci byla právnická nebo fyzická osoba vyzvána
velitelem zásahu nebo operačním a informačním střediskem IZS ve smyslu Zákona.



V případě, že PFO poskytla osobní pomoc dobrovolně bez výzvy, ale stalo se tak vždy
pouze se souhlasem velitele zásahu.



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 PFO, 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


Škoda byla způsobena výhradně v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními
pracemi nebo cvičeními prováděnými při společném zásahu složek IZS podle zákona.



Jednalo se o škodu na zdraví nebo o věcnou škodu způsobenou PFO.



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 PFO, 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 PFO při stanovení
výše náhrady.



Doporučuje se dále, aby poškozená PFO 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 PFO, která žádá o poskytnutí náhrady, se
postupuje následujícím způsobem:
Požadavek k poskytnutí náhrady předkládá PFO Jihomoravskému kraji vždy v písemné
podobě a v následující struktuře údajů:
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-

popis události,
místo události,
datum a čas,
kdo vyžádal pomoc,
jaká částka v Kč je uplatňována a
za co je uplatňována.

Pokud PFO předloží požadavek příslušné základní složce IZS, zajistí tato jeho bezodkladné
postoupení Jihomoravskému kraji.
Jihomoravský kraj si následně vyžádá od příslušné základní složky IZS, jejíž příslušník nebo
zaměstnanec byl velitelem zásahu, písemné podklady pro poskytnutí náhrady ve struktuře
uvedené ve formuláři č. 1, resp. ve formuláři č. 2. Písemné podklady doručí příslušná základní
složka IZS Jihomoravskému kraji nejdéle do 30 dnů od vyžádání.
Jihomoravský 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),

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
Jihomoravského kraje - www.kr-jihomoravsky.cz , pod heslem „Základní informace občanům
z oblasti krizového řízení a obrany“
Doporučený postup je účinný od … …. 20.., byl projednán Radou Jihomoravského kraje dne
……… 20.. a schválen usnesením č. ………..
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Formulář 1 doporučeného postupu

UPLATNĚNÍ PENĚŽNÍ NÁHRADY
dle § 29 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“)
Událost:
.....................................................………………………………………………........……………..............
(stručný popis události)

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

se stala dne ......................................v ..................... hodin
v místě........................................................................................................................................
1)

a je vedena u ……………………………... 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)

Částka požadovaná 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
2)
vynaložených nákladů původcem : ……………………………………………………………...
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Schvalovací doložka:
Prohlašuji, že se jednalo o společný zásah složek Integrovaného záchranného systému na
území Jihomoravského kraje ve smyslu Zákona a že vyžádání poskytnuté věcné pomoci3) –
osobní pomoci3) – omezení vlastnického práva3) – omezení užívacího práva3) bylo ze strany
………………………………………………………1) 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 Brně dne: .................................
…...........………………………………….…
oprávněný pracovník základní složky IZS
1
2
3

(razítko a podpis)
konkretizovat základní složku IZS
po uzavření šetření a stanovení příčiny bude toto sděleno Jihomoravskému kraji
nehodící se škrtněte
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Formulář 2 doporučeného postupu

UPLATNĚNÍ ŠKODY VŮČI STÁTU
dle § 30 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“)
Událost:.....................................................………………………………………………........………….
(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 Jihomoravského kraje ve smyslu Zákona 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 Brně dne: .................................

…...........………………………………….…
oprávněný pracovník základní složky IZS
(razítko a podpis)
1
2

konkretizovat základní složku IZS
nehodící se škrtněte
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