
Zastoupena:

iia straně jedné (dále

a

Název:
se sídlem:
bankovní spo,jení:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ,
zastoupená:
na straně druhé (dále
uzavírají tuto

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy,
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Česká národní banka, Na Příkopě, Praha l

70886288
brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským, ředitelem Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy
jen ,,HZS hl. m. Prahy")

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Česká národní banka

00064190
CZ00064190
doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSC., ř'editeleni TN
jen ,,TN")

Smlouvu
o zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva

HSAA-6265-1/2017

I.

a)

b)

')

d)

]. TN zařazená do havari.jního plánu hlavního města Prahy se zavazuje zajistit v objektech
kde provozuje svoji činnost, přípravu opatření v oblasti ochrany obyvatelstva: údržbu úkrytu
evidenční číslo 01 04 0064.

2. TN .jako vlastník stavby civilní ochrany - úkrytu evidenční číslo 01 04 0064 na adrese
Vídeňská 800, Praha 4 - dále jen ,,stálý úkryt CO" se za'vazuje:

udržovat stálý úkryt CO ve stavu způsobilém k ochraně osob za krizových situací v souladu
s plánem ukrytí,
že bude udržovat stálý úkryt CO a jelio speciální zařízení ve stavu způsobilém k použiti
pro stanovený účel; k tomu plnit zejména úkony llvedené v příloze č. ] této smlouvy,
llelně11it a neupravovat bez písemného souhlasu HZS hl. m. Prahy zabudovaná speciální
zařízení určená pro kokkiivní ochranu a zasahovat do instalací úkrytu i jejich připo.jení
k příslušným sítím,
využívat stálý úkryt CO způsobeni, který zabezpečí zpohotovení úkrytu v plánované době
stanovaié plánein ukrytí po vyhlášení krizových stµvů dle zákona č. 110/1998 Sb., zákona
č, 239/2000 Sb., a zákona č. 240/2000 Sb,, vše v platném znění. Využiti jiným způsobem
je možné až, po pisemnéin souhlasu HZS hl, ni, Prahy.

II.

l. TN je si vědonia povinností vyplývajících ze zákona 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranllém systéinu, dle § 23, odst. 2 pisin, d), vůči stáléníu úkrytu CO.
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2. l'ři zabczpea)\'ál)i téchtu úkŮ|i:l u: budc řidi,t 7.ásadami l)l'o údržbu (í l)r(}\'ť)z stáiýc h úkrytů
civilní ()l)("al\y l IZS hl Jíl. Prahy {viz !)řík)l1:1 č, í, kicrá ,jť llcc|i|ľ\ou souCáslí tCtO snľk)ll"y ).

}[[.

llZS hl. ň). l'í'ahv 7ajislj na \'\'žádáíli 7amčstníluců1)1 TN 17řipr:ívu
rvc šk(:)lí(:lcl1 a \'ýc\'ik()\'ýcil 7kú'izc'nich a odb()m(.)u tí l)K:É(:)dic-k()Ľl p()tn(K: při l)řiľ)l"avč l)lllěľ)j

úkolů opatřcmi k í)chl'anč ()by\'at(':lst\'a,

lV.

ll7.S hl m Pi"ahy j"o'dí \'Ĺt1c '1'N náhraclv liľ)allčl'ich z:t plnční úk(")|ů k í)(":hranč
obyvateisl\'a u\'e(lel)c \.' i)(}dL:Ĺ:ll [-'|[j zít ľ)i'isltlšnC ()bd(')bí, v soLl]adtl s § 23 a § 3 ,l záktma
C. :?3'),'"'{')()() Sb.. č") 7ád1ľ"aľ)íl('·]')ľ :šys("á'ľ1u a s N:íi'ízct1il)"] ','láclv č '1()"3,/2(")(")(') Sb .
o starK}\'("j\'áni pravicici mpo,!()vil]ľi do luezil)ár(jdÁ"ňc.h zá(:hranlľ:;"c|1 ()pe|"aci. poSk'jto\'ál1i
íl pi'i.iímáni huluat!itár('}i l}ol]ľo(:i a l-):'ll")l"i'líl \.'ýdí!jů "ynak|ádallýc|1 pÉťl\'iliekýnľi a jj/zickýn'l;
p()clnikajíciľni os()baľui na ()c-hranu ()by\'atels[va, vc znění Nařízeni vlády č. :1::.!'1,/:.?()(:)2 Sb.,
7(1 pInčni úl«)|ij ol)a('řc|)i k (K:hľ'ailč ()|jyv:tl(' kt\xL uvccknc! \' článku I až [[j. 7íl pi'ís]ušn("
c)l)(k)l)i v í"ozsahu uvedel)CĚ"ľ1 \' pi'ik')z.e č. 2. ,,Zásady po.šúipu při l""inanCľľílľ\ zat)c7-pcCel")í
úkolů (")(:.|1]'t"ľl'í}' djyvaÉě)|st\'a" c.j,: PO-.24 /-.|'"!-!'(')(")Ĺ3.-":'(')()3 ze due 23, (). 2()0 l, kú:ŕé .jsou
lľedí]lK)Ll sOLlCtlsti tCtO S)])|{:')L|\-' y. xlálc jel) ,,7.ásady'")

\r

l. Re 1"undacc l'l("('l{'\'l' [i1':"ll)čnid) buck llZS hl ň) Prahy pľ"o\'c&'ľ)a
na základě fáktury a .,7iKk)s|i f) p()skytnlllí lin:l)1čl]ích nálirad výclajii na ochmnu
obyvatelstva" (viz. l)řil(")želľi vzor č. ;, který ,je n¢díl|)(")u součástí této smiouvy), dále .jen

se zdtivo(|něnilll půl řcby, rozsahu, l)(u)is LI a j"ozlia() váním pru vedený'ch prací.
Při vystavení fäktury 1)1Kk' jak o ()dbčratc'l llvcdcn: I lasictdíý záchí"mný sbor hl. Ill l'r:íhy.
S()k()lská 62, l 2 l 24 1"Rll")a ?., .jako konečl)ý l)ři.ieln¢ť: |](:bl:) i)ři,iel'nce bude u\'cdel) llasičsk ý
7ách)'aľ]ný hl m. Praiw. o(ib(}l' ochra)l\' ()l)\'\'al('istva íl kri7Á')vChí) řízení. S()lcolská 62.
1?1 2'1 l-'raľia '

µřidčl("'l")á roční (')dn1črl:l ú&žbářc' s[l"alí\' di1ll\C činí íilc· ,,;íás,"ld"
Z, tť)|")(,):

7.(j;'a\'ol]']i ]")í),i išlčni 9%
Píispévck 13ä soc. Labezpeí:(:[")i .2 ygj,
k (cmiu: ()stall]j služby: ekktrická ellc]'t'.ie K( )" l '7

l)i:i(lčk']]ý t(}ij]}i limit cjkcm

:'. l á)O{.),--K.Č

l
5.'1()('),--I<č

58.0()0,--Kč

8().')4'L··Kč

""', pi·i(íčkllý jin:u]C]}i iil?\i{ je: ])('l'i"c'jťl'(}č'i{c'|tl\".
Nciu řo\'l")é7. k).)()z.l")e plx)\'adet l")r(:suny U"í¢z1
d(.}loZcntl k c?] )li LlZ.t1\ l ĺ. 1jl práčov tli Slň !úít vy
l\á!)ll')Č),

i'aktuia [)l'ck|'aC:tlj íci |ln]]l nebuclc prol)klc:cl1a.
iedn(')ilivými p()]ož,kan)i. l'aktura bu(|e \:'Ž(|y
{|"(jl)ř. (l(')lí(")(i)' o Draco\'r)i činl}osti. ljlau)vl}í

3, Jako :s()uCás( pis£']ľ]ľla]() \'yúC:(o\'ání ,jí: nutnC l)ŕedlož,i|. príik.aznC cloklady a li mzd()\'ých
p]'o¶Ĺředk Úl p('(ll'obl)ou kalkulaci až na ic(h')o(li vec (riapi'. výk az práce 7ä l)řis|llš)}ý inčsíc
s počtem odpl"a(:()\'al) ých |"Ĺ(".)(li.li x hodin("}\'á sazba ).

\iyí|č.to\'álú oplávľ]i:[lých \'ýda,iii hude |ulž(l()]'()CnC plľ)\/ádčn(}:
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a) za obdobi l)r(')st])cc u)ktl prcd(:llazcľ íctho a lcckn lez k \'CĹCll l)cn)c!ľ(' rok íl.
b) Čék'\'éň až ]istí)ľ)a(l l)čž}\c'ho l'()k\l,": "::::?::·:':" " -

' ' . "X':·"·: - ":
· -- --: .'.".'".' .". ·....'.:·.'.'.":,'. '..

Z,ádost a läktuní (k)l1lČí '1'N HZS hl. Iľl, Prahy:

:";:;' """ '" atkl a) ]'e,ip('zdč.ii (|(') 20, 6. bčž,t-iého r(.)ku
':"j;"j': ' add b) tle,ipozclč.ii clo 8. 12. b(':ž.nCh(.) i'ok u
":.':;[í:':'."'

;';'; ' Při p()z(lě,išíln dortjcení nebu& láktwa plľ)l'|ac-ena.
.':·,'·,':

4 l IZS hl tn l'r:iby |)('ukážc bczhol(')\'(")stnč ľ1ä b:u]ko\'ní úCCt TN účck)\'C finaľ]čni p|'os(ř("dky
clo výše limitu dle p()dlnín¢:k úvcckných \' či. V. {élí) 5111k)uvy. ['akÉul'a .je sl)lall)á do 2 l diň
{)(|,i(!ií|1(} Ĺk)rlič.eni llZs lil, lil, i'i'ahy,

5, (.í pravy |iľuilíl 1Ěcbo l'(.'z.|)(gčl()\' úch c::jpalřeni z 1)(Klnalt TN. lľ)()tlou i.'ýt pí'o vedt:ny na ziíktadč
()dúvoclllě11C'. žádosti.

{). N(xu)rá\'ně.lli' poLlžiti lľ)zp()ct(")\'ých 1)Ěí)stit:(iků. c'el'r)al]ýd} 1)ti základč této s!nk)u\'y,
.je ponlšc-nil\ľ roz])()a{")\'é ká7.ncí: p(")dk' § 44 zákuua č. "?. lS/?()(')(") Sb., o lľ)ZpoČt()v)"'c:h
r)ra\'id]cch, :t c) ll&k'růci} s()u\'is¢,iicícl) 7áko']ů (r()7q)ť)čt()\"á ljl'avid]a), vc znäii
p(}7Álč,jší("'|") přcdpisií

V"!,

|.'aío snl|(}u\·'a tlal)ý\·'á ú(jl]ul(.'s(i a í)lal;'l(.}s[; Ĺk'le])l
Sl')')]ll\'t)i l')l'{"}j)|:'.lšL|.ií, že plíí"ní úkolů dlí: (é{(,)
s1111(!Ll\'y již V d()bč. od ()l. l)!, ?O(l7 do (ll)c
za liČ náhrada cIk: cl. V. této sl)]k)ll\'\'. Sl))k)uva sc

,g

|)oci]}isu Ĺ)i'en)a Sl!ll(.l\'l)i].ľľt stl"al]a)lll, (. )bc'

m)!(}lí\·'y |'y]o 'L.t'l|.')ť'.z,l)c(',:c'.l}() ve sl))ys|u t('.t(,)

)).aby(í iiCillnosti tCto slnk)uvy a náleží
uzavíí'á ria dobu ncjurčit'o\ľ.

vii.

Obč s]]ľ]llvu.i sl::al)y sc dále doht)c|]y:

a..)

I?)

C:.)

d)

q;)

l'")

B)

snlloLl\'a se i.lZ.íí\'Ĺl"i'l 1)íí dobu P|l\Cľlí úkí)h'l Lli(:ůcnýc]] (')bčn"lí\ sti'anám zákc)l]el"n 2 39/'2()()(') sb.,
(b ilmllľ)\-'al")án záct)raľll')ém sysťCll)ll,
\'yp()věda 1ukj S])Í|(}l|\"\| |7.(': l)(}tl7.(: 1'() \.'zi|ie)i)i}C llC:|)(" \" l)ři|)ac|č. Zc ,iť:(il|a
7.C Sl"ľ")lll\'!ľic!]1 4r11) |1rtll)e
\'jl)o\'ědni lhiúa činí .jeden mčsic a z.aCiná béžcľ pi"vního dl)e měsíce l)ásleclu.jicit)()
1)(.) doručeni "ýl)(')\'cdi (|rLlhé. st')1lu\'t)í štranC,
l)(')kLl(l sc zařazcni a dlarakteľ stavby c.ivilni ()cl]rany Ll\'cdcnC v ČI. ], boclč a') této qn1lollvy
\' náva711os(i 1líl 7ňČňĹ 7ák(ma č. ")"Í(),'"?("){,')(') Sb . (l 7á(:ht"annCm svsláull.
\'ě znění l)í)zdč.jšíc]) a v lůvil7.1)(mi na /.ljŮ1Í 7,ákol1a l S ti' ?(')()6 Sb.. sla\'el)níh(')
:',ák|:}]]il, \"c zt}e]'\i |}ť)zdCjšidí l)(:zl)'lelľi. platí lal'.) sl]íl(")u\"a. týkajici se stavby (:i'i')h)í
()(:l)j.'tll') y \' l)|l)ál') rozsal"]u.
7ňlČňj' l:)lílll) í'cl'í l)i'cd!.))s('l 1}c:i.)(') pok ynů Us! it'dních (:}rgá(}íi. lrtCi'C SC týk.a.jí ílk()li'l Ll\-'eciť:}"l)'í:})
\' a, 'l, Lľit(,) m))k)tl\'y íl ,jsoll Ll\'CC|Cl1!' \"' m]i(Rl\'¢j, btldoLl sdčk])\" l)isel11tľč slí'anč dí'uhé
l'oun()lt (.i(.)[)()]"t.lČi{,:])C|lí) (m)ml()vací|'l(") d(.)pisu. aniž. bt' sc :'.mail (.)bsa|; tCtO smll:")u\'y.

TN sc 7:l\'a7u,i¢. ži) v ])řil)adč prodeje sl)(jl(?čnosli. ľk:1)u j¢,jí části obsahlljíci 3tíĹĹý úkrýt ('O
zabezpečí l)řechocl pi:áv a pc) vinnosti vypi ý\'ä,j lei z této sll\|c:)u "y na n(")\'é|\(} \'lastl1ika,
zinčny d('pl!)čllj této smlouvy .je možné µ"o\'ádC(' pc'uze píscjnl)ýnli, občina m]lu\'ními
stranami odsoLlhlase)ľýl]li d(Klatky. ktci'é se l)o(:l|)isem ()plá\'něÉlých osob stáva,ji l\edijl}ou
s(:)Llčás1i ték) sľl"lk)uvy,



h) ziněny výše účelově vynaložených finančních prostředků, které se týkají úkolů uvedených
v a, I. této smlouvy a jsou uvedeny v této snilouvě, buclou pro následující zdaňovací období
sděleny písemně straně druhé forinou doporučeného ozrlalnovacího dopisu, aniž by se měnil
ostatní obsah této smlouvy.

VIII.

l. Smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž každý iná stejnou platnost.
HZS hl. m. Prahy obdrží 3 výtisky, TN obdrží 2 výtisky.

2. Smluvní strany prohlašuji, Že se s obsahem smlouvy před .jejím podpisem seznámily.

Specifikace příloh:

' č. l) Zásady zpohotovení stálého úkrytu CO - počet listů l

, č. 2) Zásady postupu při fillančnín] zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva -- počet listů 4

-1-06- 2017
V Praze dne V Praze dne .1.3 "1)5- 2017

bri ý c
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.·2,...,.:,.,.,,.,·.,.. . , .

""' É:::i:::;'::"" Tyto zásady l)oskytu.ií ná\'o("| na uvedeui úkrytu do ta|(:c)\'(il]Q stavu, ve kterém ,je schopen
l:)(")skytt)()lll rydll(')u ("}chrat}ll ukj:ývanýín (")sobám. Stal)(")\'u.ií ú.klaclní nutné úkony, které musí být

j;"""':""" nutně \'ykol)ány Pí' 7,ab(jzl)cč(?l)í 7ák|:lc|l]ich ()d)rannýc'}' patalnc'(l1i, kicrC úkryt skýtá. je l]lí{nC
j;:' '; Mu"ačovat \' z})olľoto\'cl1j \'eškcl"ýcb zařiz.cní k [)ll)Cn]u využiti ()chl"anľlých vlastnosti stavby.
,ij:;C.' :. ,.

:,' |"'ľ'O úsl)čš{]C a rychlé 7.a.iišlčnj {)chl"al)l]ých \'Ĺast])osti úk.rytu ,je 1\Lltllé V" příl)l"a\'l)é fázi:

h " Q r"" l y kort(tl")k}\':ú Ĺunkčllosf kMĹľlo]('::lckých 7:Éi'i7ť))í \'lkr\'(u. miljí'žnč í)C!Stl'íll")')\':lt 7]lStCt)C
Cz,a\·'ady,

|«)l('k!i\'lľí tilirv di' kolc'n l)od]c t\'l')ll 7:Ĺří7,Cl)i: jejich vst\ll)\' a \'ýstul)\' hcnnclieky
uzavi'it vičk y, vička sl.)('.iit zapeč etit, pr()l}Qio\"a{:í t'\'Mo\'k y uložit sat'])oslau}ě
ve stlx)jov])č |"\"7,,

": !)]ijbčžnč |¢ol'!lr()k'\'aľ ,qt:l\r' l'[:ľko\'C p|)1')oti'sl]Ýd] it ýc:h dcmcnti"i (ch'ci'c.
pokk)l)y. uzáv('rv. \'Much()t[:c|')ukké ()Ll\'(klni a pi'i\'(}dllí c|em(':l)t\' a další).

."l, ()clsíra|lil vě:škerC pŕekážky. kterC 1?\' )'l')(gl)l\' znem)a(il)i[ \'s(tll") do úkn'tu (Éllil]Áí) mecilaí\lckC
! překážky ("Klstr:u1il iakC sypkí hmoty. |'l\asl]k)lv Lll)c)cl ) na p(K|l:lze. schock:ch a dalších

přís[u|.'c)\'ýcl) l¢omuuik:}cic|],
S. lí(mtl'olí)\'ilt l")]iic|ľ()dn('s(. sacích a \'Ý&c11('\'Ý(:!1 cusí ("h|:l\'ic, mříže" .' 'Ž ' "'c't[.)('}íl..). uth .,(.}\'ť.lt jej]cl\

i:|:il()ítl,
h

?l'i'i z.|)')I')()lc)\()\"i'll)i má!C1m Ĺ|k['ylll j)r|'.)\'()z je \"' l)c)s|í)Lll)l'l().siI:

t u7,a\'říl tlakovč l)lytK)tčmé dveře. í)()k|o))y a uyá\'čl'y.
). uz.avi'it ičžké l)|yl\otčsl)é uzávčry ('ľ" PU) \'z.(ltlcl]()tect]l).il.[}', popř. lehké plync)tčsl\C uzávCry

(1.,PU),
'k lÉ7:ÉVřit t!ak()\'C ůzá\'čř\' s ko\'(')\'()u mclrlt)l'álÍolj (1'UK M) ll('l)O tčžkC ľ()llO\'C Ľl7.ávČr\' l1'R(i ).

|)(.)pi'. .jiní' tlak()\"c' p1'v]q\' na sacím i)()u'ílb]' \'zd\dľí)tccl]l)iky,
4. l)asta\'i| \'zd\lch()tĹ:cl\i1ik u na režim ji]tro\'cntilac-c- (l)ol)i', ..i 11) ý l'eZ,inl l)(:)(|le veuko \'jíi situacc ),

sl.)llstit \'(,:ľ)li!2:lt()l'j" \"z(|Ll(.:l}()t{:c|}ľlil[\",
5. uapustit zilsobt\iky vody popř. pi'e|)()m}é uild':}l)y
('), uz.m'řit l)|il\'))i llZii',"C|' |ía|)allz.au: (]]1. !K ).
". zalí{ si '"'L)ny ul))y\'adc|, k!Ĺ)z,c:Ĺ(.}\' ýeií 1)(K[klllť)\' ýc-h |[ť'lll;íliz.ílČIlic-il \'pLisli,
8 Éla|i( d(:stik)\'ttl)oLl {ljcbí) \'od()\'(}(|llí \'o(ill do inC řidcl pří'tlaku :í mčřidc l odj)('l'll

(pokud jsou i!]slak)\'álly )ĺ
'). l)al'egu|:)\'at \'zdLlcl)o|«:hnlkll na jlľ)cuí,)\'ilc 171rloZsl\"i d()(lá\'atlého vzduchu.
|{), skík)\'al na n:č Ĺ'lČl přL:t]:·'lkll tlak \.' úk)"y[lj (' ]')en)el by být nižší jak 111))1 'j.s. ), tčz.k í·'l'l')i

Nyi]Ut('jsl]ýl)íi u7.á\.'íNy {'1!'( ".), i)'.)iji". |chký]}'li l)l}n()tčs;'lý)"il] uzá\'i:t"y (]j'j.!) ]'cgllk)\'clí jc|){)
h(K|l|ollí.

.
Při t'llíl)ll [)lliíl("' St' \"/Ĺl'.t('l)()tt:('|'t')l('li \' íl) 7ílt'i7cnjl\; íl pri l)ma\'n\':'illi Mslušl](!ilo ]1:7lľl)ll

y .je nl;{{lé využit dokLll]lel')íaci "y(lall(Rt k .ie(ll]otli\'ý)\í ckuhům
y.
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í ,: :: '" 7,ásady I)()s(upu při ['in:lnčnin"l zabe74)eií¢tlí úkolů ()¢l)j'aľ"ky (")byvittelstva

. :': :":>- :Ů:'.:: % ' V: F::"" Mitlist(:l'stvQ vnitr:í gelľel'álr)í řc'ditt'lství llasičskCho 7.áchrannCh() St)()k'll českí' ľ'q)ubliky
.: : V V

, i ;, ((|á!e ,jen "MV--GR HZS CR"), \' sollia(:|u s § 7 odst. 4 zákoÉla c:, 239/2()00 Sb., ť) lnk:gr()\'anen1
d ;ä :"' zÁd\]'anil1é.m sy:tC{uu a () Zl]\él1C , !]čktcr!el'l z:ákÁ)l)íl, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., v(.c|ák

jcn "zákon () "L".S") a § ? Qíist "l '" akotia c. 2'Rl'/':?()(")() Sh , c) llasič::kán ňichrannCm Sbůl'l| CcskC
É'" '""" ícpubliky a q 7.tňčnč nčktcl'ýcl1 zák()nů. vc znční 7ák(")na č. 3()9/2("}{)") Sb , st:inovi nás|c(|ttiíci 7ásadj'

p{)stu[)u tit)al'íční]1c) zalx:z.pečeui í|k(.)|ů oc:hratiy ('by\/alelst\'a:
:::Z:.." .

ČI, 1
( )i)eclľé zásady

l. Hasič:šk y zilcht"atlt)ý úbur (.'Ŕ ((láic jen "HZS
(gi'yvak:| st va, klc)1-! vypi ý \'ä,jí zej l)') C1)2'1 z Its ta no veiň

Mij\istcrsl\'a '.'t)itl'a č. ;8('.)/".?()1)". Sb.. k
c.) Ĺ)y \.'alc]s(\'a ídák: jěll "\'yh]áška" ').

( R") l.)]tli úkoly \' c)b|asti ()c:hl"aľ')y
§ "l. § 1() :í § I"? zákoľ-)a () (ZS. a |)(K|k:
]'í'il}l'tl\'C: a prl)\'á{lení úkc.)|ů (K!hral]y

?, (.)rf:ány olx:t', l)lú\m]cká osuba, p{)d|)ikajicí lýzic:ká a ůyz.ícká osoba
\' oblasti í)chl'al}y ()l)yvat(:|swa, kia'é ,jim vy|)lý\'í!]i zeil))C]ja 7, uslat)c)\'enj § ] 5.
zákcma o .IZS, a podle \yhlášky. |'rá\'l')i(:l«)Ll í)s(.)b()u se roz.LLmj pl'ávllická osoba
na zakladatek: a yj'izu\'atck..

plni úkoly
§23a§:l5
bez ohledu

't. M \'..(1Ŕ HZS ČR z.tll)L'7.i)í:(:(lit: t"illal}čni (.Ĺií)tac:c) 1)21 Cil}t)(.)Sl.i \' ()bjas[i ()c[)rat\y
c:)l)\.'\'íítĹj|St\'il \' sol1|aclll s S 3í I 7,á|u)l)a í) IZS, a § "," o&1. [ písm. a"), C) " '"). Š l ; O&t.
3 písni. d) a § 14 'zákoľla č. 21 SIl ?()0(') sb., c) l'('.'7.1)()cil('":)"clÍ p)'a\'i(llcch a í) 7,lljČ!lČ llčkterých
s(")uvisc'ikÍd1 7ílkolľů (iuq)oč(o\'á I)ravid|a'), vc zÉlČ]1i pozdč jšich l)řc'dpisú (dálc jcn "7ákol)
c) ro74)oč.t()výc.h l']'tí\'ic.|lc:Ĺ:|Ĺ"). a \'yh|ášk"(")lt Minis1ej'st\'a fi nanci č. 4(.)/2()() l Sb., c) účasti
SÉátľlího ]'ozp()člu na |ina]\(x)\'ál)i i)l1'gl'anitl re))roduk.c€: ľ}utjetk\l,

'l I {:isič£k\" 7:ic|'t'aľ}llý sboi" krajč (dále ,jen "l 1/ S !11Ĺ\j('") hradí \' q(')ll|:"l('lli s: 1k1ĺ' i/.crliľl1 vládv
č. 4(i3i?()(')() Sb,. (.} statl(}\'eľlí |)ra\r'ick:| zal)'!i('váĹÍí (i(! mezillá]'[)dj')idľ mcl)ra!Éjlýcl| (.'l)cm(:]'.
l)oskyt{)\'á.11] a l)řlíijnálli hul)}al}ilárrli pu|.jk)cĺ a llá]\l'a(l "ýdaj it vynak |á("ia]lých l)rá'.'nií:k č'mi
osoban)l a p()d])lkaj Écitn] [yz.i(:-k ými os:obami na (K:h]"ťll] u oby \'t.llckl'/a, vc: z.i'tčni nai'ízc; ni
\'|("Kly Č. 5:?7,':'{)("}"'. Sb., (dále": jcl? "l)í.).í'i7,(:|')i \'lá(ly"). ]'rá\:';li¢k Ýllí ()sĹ')bánl a p(.)cIl)lkaiicjlíl
iyziť:|' Ýlľl (gs{)bám É)rdíazak:l)}é \'ýcíaie v so\l\'is|c)sti 5 přil.)ľ'a\'Ĺ)Ll a |)|)')Č]Ĺitll úkol i'í
(K:h)al")y Ubyvalc!si\'a, ktcrC )i]ll \'yl)lý\'ali z, § :) ,; zákť)tul ĺ') IZS.

5 (")Ĺ'gáľ]y obce \'\'k(')ná\'a.jí slálnj sj'R'l\'li \' oblasti ol)yv:3tekt\'a. s\'Či'{'l)(")u .jim § is a S 16

zák()na o IZS', \' rárnci ljůsol)]}()sli |)(")('l|c § '7 odst. ? zák(')t]:.l Č. 1:!8/'2()(')(") Sb..
i) obcích (obe'.:ni 7.j'iz¢:.t)i). Vť 7.t]ť'l")i |)(")z.Ĺ|",iši(:l") přcdi.)isú (dále ,jen "zákun c) (")|)(:i{:l)"}.
]'lllill)Čtll ř)í1 {)cht'atlL| ()l'j"\"ílt(!|.4(\"íl 7. ľ()7.P("CtLl ('l){:e,

.je "y{\'ái'el) 1.)(')Ĺik § '7 l.á|((.)ľ)a í:. ?5()i':?()(.)() Sšh., o t'("z.l")()(jt('\'S'í:|) pm\'id|ech ůzelnr)iel)
r[)z.i)oail, vc Zl1ěRĹ ľ'odle § (').) zák[.)l)a ĺ) obc:iclí a v s()llladLl sc'
() ľ"í.)z.l)('gC:t.l.l 1)?1 l)řls|ušt)ý ]'(.)k, úbec úbclrži tlít |)|.nCní ú|«)|i'l \·' l)i'ls(')l)l'l¢')s(i
(.tedy
i 1")ä o¢tll'aľlll ()by\'a[e|st\'a) pi'isN\'ck ze s!áúlilľ(') ]'('7.l)(.'Čllí. Vzj1|edel)l k totnu, že zákol) o IZS
u])l"avl!ie pi"ľsol}ní}s| a plžt\'(")n)()(: ()l'gá1!ů obce (Š ] S a§ 16) (KklC|e)K: od pt"áv a půvinnosíí
prá\'l]ický(:h (,}s(}b a p()djľika,jicich lýz,i(:ký(:|") usol' (§ ?3 a § 24.) a iiai'izcní vlády je vydáno
k 1)]Í)'/e(|el)í § 2 ; odst, 4, nc:ňáleZi obci lkit11'ady výdqj Ĺ'l poclk uaríz,ení vlády.
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8.

Právl\i<:ká pocll'likaiici Ĺ'yzick(l osuba a t'yzická nsoba může |:)()d|e § :!4 odst. ? |)isl")}.
Z.Ĺt) zákoÉla C. 586,'"1 9'ň 'Sb., o daních z při,jníů ve t.néni l)()zdé.išic|] |)ře(|l)isů, z.ahl]1(')Llt
do výda,jú \'\·'ll:·ll(")Ž.t:l)S'('l1 na Ĺk)saž,e]\i. z.a.iišta')í a LKĹt'Ž£l\Ĺ l)i'i.ilnú také výda.je vynaložcl}C
na civilňi oc.hi'anu, a K) .jc:.u ty, které byly \'yl)ak}ž(:l)y se sollh]ascn] nebo na pok.yt) orgál)u
kľ'izovC.h(.) řízení. V souladu s § IS a § 21 zákona č. 24(.)/"2()()() sb., o krizovCín řízení
a o zině-ně nčkterých zákonů (kl"iz,(}vý zákc)il). ve znční zákona č. 32()/2(")02 Sb., jsou
ve vztahu k. ro7.sa|lll a ()l)sa|)u úkolů v ot)|ílsli ochrany í)by\'ale istva (ěľľ1ilo orgátiy FIZS l:t'í!ic

a ()t)ecl\i úřad.

Maíei:iákm civihíi ochrany sc l'(,)zuÉní l))ť)vi(ý nia.jctck podie ()pati'cní Ministerstva (inancí
() 7j"llČlľČ přis[ušnc)sli 11(")sp()(iařil s majctkcin siMu. čj r: I/M (")("}7/"?()(') l ze dne l?.. října 7()(') l,
a díilc \'ěci\C' l)lt)s(i'c(lky zai'íz,eľ]í či vilní ()dlrany podle pď'ilohy č. [ vyhlášky.

l' [nK)ll)ýn"l a uel)llK)u} ýľľl in \'{:sliČlzíllj 1Rä.j či v ilni ochrany se r{)zuľ1ľi matcriál
ci\'itňi o(:hl'atľy, kk'ý"ý jc určeu "ýhradnč ]")ú() Činn(}st zai'i"l¢llí civilní Ĺ)c|]rany (. Š· 2 písm. f")

r b7.aKol)a (} IZS).

C!. 2

l'osk yk)vál")i (|(p[a(:i ze slál]"líh() 1'('7[)(ŘlLl

[ )utacc: ze sIál]1íi}o tí'zpočtu ()b(:i[)). m\'l}ickýlíľ os{)l:)ál\] íl fyzic:ký]')l oS()l)álí)
'lil l"h'a]i t'll,c)il:l (Y'|)rtll)\' pĹ!>l':yllíi,: M\." CR ll/S (.'K " r('Zl)('Cl(}\r'(! kal)lt()|y
Millisíť:rs(\'a \'l'litl'íí 1Kl :du)ljsu1lkc(: a Qpl"a\'y staw:b civilui ("K:hrak)y ]"}e:l")l') siaveb do[č¢llýc|1

ďpoZadil\'k y civilní ("gc-l'ľ t"any, m r(kz.\'(")i le(lm)u)Ch(:} m'stenzů \'(-' ĺ"'.') \'(-1))! a \m1)7.ljl"))č])í íl na p(')i]7.(:t);
htll()ú}C|1o a n¢i1]ĹK)tllél1() in\'estičlľill(') l))aictku zařizel).i civihii ()cllľ'aľ)y. l.)otacc: .jsou poskytovátiy na
ziikla& l)ís¢lunC žádosti. HZS kraje p()sí)udi .i(',ií úČc]tloSl podle slalj()velľýcb zásad MY-GŘ HZS

ČR,

Z.ásady pro posli yt(".)vállí úček)\'ých (k)tťt(:i obcím na ](")z,\'í),i .ic(|n()tnCho systému val'o\'álji
a .jsou sÚm(Í\:'elíy c..j P().-4 ] 3-- lO/'()( )[3-.2()()2 .

pro posk ylU\'állí úc(:k)\' Ye-h dotaci v ybl'alľýtl) sLll?j¢klíim v ráínci ]Ť:!jroduk.¢(: majctk li
icdl).($!ck 1)Ĺ)Žál'l]i (K:])l'aľ}y a ()c:|ll'al]\" 4:)!')\"\."(\(E:lsl\."í'l. C1ls( sla\.'cbľ)í, .jsou slanč:)\.'(':iľ\"' C. j. l'(')-.|:) .|],'"PRl':"

y ,' ď ·

!0(13.

('l 't

Náhrady vý(laiíi \'jma|&i(laľ\ýc|] |)rá\'l)ick ý'ini í)sol')an)i
a 1"yzick ými (",)sobal)li llä (g(:l)l"ll|)ll U|)y\'ateľst\"a

i, l'odk ,l l]ařizcni \'|áíly:

tí ) \1/ ýciajč.:
|z.ľ: hradti
ti ú(:lržl)u
11áh('a{l je

\'y|)ajdá(ia!K: l)ľ'(:l\'ľ)lL'.][)'l'íli ()s('.)l)a[))i a |'.)(.)Ĺ|]li|¢í'l,jĹc:íl)} l fyzi clí ýl'ljÍ ('.)s()ijm'li

1)(.'uzc za zamCslnal')(:-e. kteří pi'ímč' pl'('\'ád¢ji sklad(:)ván.í ]naÉeriálL| civilní od]]'al"ly
stálých úkrytů; tedy "skladl1ikům" a "ílcll"Ž.t)tií'í'l{l]". Postup pro stanoveni výše
u\'(:(k:l] \' l)řiioze č. l.

l)) Cesto \'ůi {\áhrad y při |')řÍ|)r:!\'č a \'ýcvik\l 17c hradit m "skladník v" a "íidržbá i'c". pří!)adnč
m další 7ml]čsínanc(:. i<'iiclů l]řil)l'íl\'a a \'ýc\'ik jsou l)'")lřcl)|ľC jjl"o 7ílbc7.ljcčcní úlu)lů
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s()u\'iseiicicll s ()chj'allou ()l)y\'ate|st\'a. Náhl'í\(|\' .jsou hrazeny l)o(llc § 'l a § 5 zák(.)jla
č. l jí)/ i 992 Sb., o ceslo\'ni(:h rk'd}radách, ve z.nčni l)oz.dgšich pi'cdpisú.

Plm'()z()vatelĹlm školských, zdl7wotľ}ický(:h, sociálních a ()b(l(")bných zaři7.ení lze hradit
výdqje, které l)tvkaz.aľelnč sť}uviseji se skkKk)\'áľ)ím a ošetř()\'áninľ prostředků individuállli
ochraiíy, např. náiemt'lC, topeni, elektřinu, úklidové a dcsinfekčni pĹt)sti'e(|ky apod..

výda.je za (K|bČ.l" energii ve stálých úkrytedi lze hradit za prokaz,at¢lný odbčí' po dobu
l)(.)llŽ.í\'éil1í, plt)\'á(lě.uí koĚ).Ĺl"oly, rc:viz.c, údržby. o).)('a\-', varál1i a v ()dův()dnčl"]ý¢h případech
tanper()\'ání a odůjl|)ä\'ál]í vody. v ýdaie za odbčr e|'}el'gií ve skladech materiálu civilní
ocht'any lze hradii za pr()kítzate|l)ý (.)dbč]' p() (.k)bu plí)\'áděni kontroly, ošetřo\'áÉ1i materiálu
Li inanipLllacc s 11ĺ'i1 (l)řil)rava k (")ck\lnll, přc\'7ctí a Ukládil]?í") a za ]mka7,atclr)ý ("'dbčr
eneľ't',ii při \'yk'lpčl)i sk ladu. l .ze hradit \'ý(laie i 7.3 ľlái(.:ll) sam{)stat]lCh(") ek:ld|í)l'něľu.
V příl)a(|c., kdv' stálý úk t'j'l sklad n1atc:)'iá|li (:i\'i|]}í (}c]lraľľy ix:ni \'yba\'en yuun(.)stalnýln
ciek ú"o])}tn'll1 !tŕd"):l cIc: ktric k C cl}cr£ti(' sc \' příj"adC' ';(:lnč:'\'j k :"llku|ac'í
p()(|lah()\'C plochy a sp()třebiCů na .ic.(l(:l} dd<tromCr,

2. I'odleS 8 uai'izení vlách':
Y

a) výdaje lze hraclit :sc s(?Lli1last:])z nebo na \'ý7.\'ll hzs kra.jc, ,jen za l')ígŕizetľi, opravy
a údl'jl)u hlí)oll)Cho :í l)c|lľ")")()lt)Cl")() irľ\'c$tični|){") )r):íi('{k(l (ČI. ] ÍKKĹ 8 (čc:l}t(') 7ás(ld)

\iýLlť!j¢: 17.¢ hradit za účast |)¢Ě"SO|)á|Ll zai'i7.cíli Ĺ:i\'i|l)i (}cl)rany (Š í
w' \UÁjČ|á\'íl(:.i;,}ľ 7.aříz.c]lí l IZS ( R, pi"il')a(ll)č v jiném

a to se s()u|1lasc.n) l)ebo na výzvu HZS kra.jc. (:eslQ\'l'lí iůht'ady ,jsou
7ákona C, l l c)/'j 992 Sb , ('") ccst(')vl1ícb lulra(|ád'\, ve 7,lj('l'\Ĺ ]'()zdčiších

\'yhiášky) tlá (K|b(")l11č
\'zÁk:|á vacitň z,anz,el1 l,

hrazeny podle § 4 a § S
|)ře(|l)is ii.

C) vý(k!ic 17c hr:tclit za účast a !")ULlžiti včc iiých l)t'(")stí"c('l|qCl 7ařizcl1í čivi iiji ochram'
na l)lmčiľ)\'aci]]2 cvičení l]eb(') taklic-kC!n cvičeni i)(}dle § l 7 zák{)É1a ĺ) IZS, a (c) v r()zsai")u
s[a])()\'ena)) om\'!lčnýn1 ňldu:iunáŕcl)1. k tcrý |)rí)\'čřo \'í'l(,'i nebo taktické c vičcni nařicliL

3, l'odle l){)kynLÍ ŕ(:cl]t(:|e": llZ.S CR it l)áľl1Cstk,a !t)inlslra
k |)j"c\'¢:.[le])ť:l)')ll \')'Ll).](í:ill(":t)')ľl materiálu (:.j\'!)n1 |)()(l!{: Cl. (") a l, (.)
řcĽii[(-'lč: 1(7.S ČR a nán"lés{k:"l ministra vnitra č, 36 7ě dne 31 října :.)("")(')",
/ásady hospů(i:lřcl)í mé:lcriáicn"ľ civilní E"')chrany, niůžc Il7.S kra.jc br:idit
s\!t)je:|¢ti'li)"l ,jen v l"ozsa|]ll nařízeni vlády.

\'ni[ľ"íl č "J("),'"(')l"")"?

kterým se stíuiovuji
výda,je ,.i¢dl'loÉ]i\'ýln

'l !'ť)mlp při hlu7c:ní \' ú ;)')cllc i]('}clt| l :i '? '
hzs k í'ají: hradí vÝda,jt: s()Li\'iseií(:í y k ("K:ht"at]e d?y\'alt:íst\'a jcll ]'j'á\'nick(: c:)s(}l)c'
1K:íj(") ])('){|nikaiici |yzi.ckC oM)bc, do. ll2l\':l|'il|)ílí() |)|ánu kl'a.ie l)(:t)o \']}Čj.ši|l{}
ha\'?ll"i.i]ľí|")" pláuu.

(.i mzd()vý(":h ĺ)(k|](: § 7 ].'ĹSl1"?. a.) mřízení vlády si ll7.S kra,je "yZádá
ckĺ icchl(")tlivých qllbiCkEů pi'c(|k)žcl)í pí)pisu l)racu\'l1í Í\ái)]É]Č sc staľ]o\'cnín1 ľ")lato\'C třídy
])(Klle platných tal'ilíi pro zamčs|najlce, kteří plul úkoly na plný nebo čáslečľ]ý úvazek, nebo
dc)hc)dy () präc.íc:h kÁ)naľlý¢l) l)]"ílc:()\'l]i |)Ql)1Čl' l§ lj zák(')llíku práce) a skutečnč
vyplacenÝch me:z.cl.
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(j lnz.ck)\'ých pr(}slřc:í!ků (náln'a(|il ušlCho vý{lclku) podle 8 písm, b) a C) lulřizcní vlády
q

si llZS Krajc' v yžáclá d[)kl:ltl k ovčřcni vÝše 1)Éůmčma]o piatu liZS h":tjc hradí
finanční [)lí)střcdky icdnotli\'ýl)ľ 7l)l"avi("|la ic(i(:l]krát za čívrúetí na 7ák|a(j('
lt7avř(:í]é l)is¢nn)C 8ľľlk)uvy (např l)odk 7á|u)t)a č. 5 l ill 991 Sb . obchodľ]í /ák()ni'{,
ve znění 1.K)z(lč,jších l)ře(|l)isíi, § S?.7 až 5 \5 sml(.)lt\'a c.) sk|ack)\'ál1í, § 536 az .565 smk)ll\'a
í) clilo, zákol):É Č. 'Ĺ(),'Ĺ 96'1 Sb., ol]čanský 7ákollik. vc znčni p()zdč.išic:b předpisů či 724 až 73?
rň'ikazľ)i smk)u\'a k zabczl)ečel]i ilk()liľ (")chl'aÉ]y ()l)yvale|st\'a a 1)() dol()žellí' sklltcčnýc'h

výdajů |mikaz!'lýn]i úč¢':tnil)1i cIoklaclj' ve slnys|ll S 7 Cl § j]. u'lk()na č., 563/1991
L.'

Sb., o účetl]icl\'í, ve Zllěl]í l')ozclč?jšict1 pi'edl)isů.

(":t , 4

l.'()l\"t'z.e|lí l)ľ'í) dal'j()\:'é úCel'í

I IZS krqjc tiebo (.}bc:cl1í úřad, ,jaku oí"gáu k riz(")va(") í.'izcríi, múZe pro ilčely sníženi základu
clanč poWrdít ()!m'lvně.nost \'ý("laiů \'yml(")žc11ých Fnvnick()\1 ("):Sí)t)Oll nebo p(")dni.ka,iíci lyz,l(:ko\l
(")sobí)ll ua civihií (')chran u, l)ůkLld byly pr()kaz.ak:|j1í' \' ylľaloželly k. zabezl.)c:Cel)i plnčni ílk{)lú
"yp]ý\'aji¢ícl} z § 23 zál«)t1a () IZS. a |)c)kll(l .ji nel)yly za sĹ€:il).c:: phíění pí'skytľ'luty l\áhrady výdajů
l.)()dlc § '7 a § 8 naj'íze]).í vlády.

HZS kra.jc ticbo (')l)ťcuj úi'ad. jako ()l'gál1 kriz{n'Cl1() ři7.:|1i ínůžc pro účely snižcní 7ák|:ldu
daně !)(}t\'rdil (m\:'nčil(")sl výdä,jů \'yna|ožel")ý¢h (yzick("gli ()s(")b(,)u 1\íz civilní ()L:hrant|, Ix)ku(l byly
pld[azaÉcll'lč \'yl]ak)ž.¢ny k 7klb¢zpečení l)lljěni úkolíi \m)!ý\'aiíc'íc]\ z. § ?.5 zákč)na i) IZS,

c:i. 5

Pi'ec:h(")d)1í LlStíÉt.](:j\:'(':l.]i

.Sm]ll\'k'li \'7Ĺal) o 7ab¢zl")cčc"lli úkolů o¢hral)y obyvatclstv:'t. u7m'řcn pro rok 7()Ô ĺ podle
"Zásad fmalíčtli.ho zal)ezl)ečelli činností \'yplý\'i!iicí(:h z plněni ukolů v oblasti ochrany ()byvatels(va
\' roce 2(l0? p('áv!\ic:ký'c|] osob a podllikajících tyzických (")sol:) a obcí u HZS kra.jů" č,j. P()--18()I-i
"("')(")!'3·.:)()(")'? zc dní: l 3. kvčlna 200?. uvC':t do sc)uladll s tčmito 7:isaclal)1i do l. ledna 2()1)4.

či, 6

Lm'ercčuá 'jslan(:)\'cni

l. FinauC 1'1ĺ prosti'ccik \" jsou |K)gkyk)\'ány ňcijo bi'azcny v ránici rozp()čt()vCh() kryti vj'da ju
\' !)říslušném kakmdářtiím roce za pK}kazatelnC. clřkri VIIÍ a l)osp()dál"lK[ plnčni ľ)řcdc\]]
S1]]|Lí\'liČ s.icduaľ]ých činností.

?. llZ.S kt'ä,je l'(')z.l.išLl.j(: výda.jc podle lčclík) l. 'i:,.td v aůalyli(:kél!ľ íl(je[ni(:l\'i tak,

raby byK) z]'ejl))C, |)ľ(lkazl'íc it ze byly \'ynak)zeľ)y 1)il Cl]ľl}OS(l SCRlV1Sí:jl¢Ě
s ()ehj'al)oLl obyvatclstva.

1"'j1o 7ásady byly |')]'('.ic'(|l)í'lľ)j' s ?\'linis(cľ'st\'[:]n limní:í pod č i 22 1/()3 7c chic'
3(). kvčiňa 2()(.")3.

4. L.ásady nabývaj j účtl)n(')sti ch)en] l , čel"\'er)cc ?(')()3,


