
S B Í R K A
INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ 

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY 

Ročník: 2013 V Praze dne 14. května 2013   Částka: 31         

O B S A H :

Část I. 31. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 
ze dne 14.5.2013, kterým se stanoví zásady nakládání s hasivy 
a pěnidly v pohotovostních zásobách Správy státních hmotných
rezerv a s hasivy a pěnidly v příslušnosti hospodaření 
organizačních složek Hasičského záchranného sboru ČR
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31
P O K Y N

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 14. května 2013,

kterým se stanoví zásady nakládání s hasivy a pěnidly v pohotovostních zásobách
Správy státních hmotných rezerv a s hasivy a pěnidly v příslušnosti hospodaření 

organizačních složek Hasičského záchranného sboru ČR

      V souladu s §73 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se stanoví, 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Za účelem zdolávání požárů některých hořlavých látek jsou Hasičským záchranným 
sborem ČR (dále jen „HZS ČR“) používána hasiva a pěnidla (dále jen „hasiva“), ke kterým 
přísluší hospodařit

a) MV-generálnímu ředitelství HZS ČR – centrální zásoby,
b) hasičským záchranným sborům krajů a Záchrannému útvaru HZS ČR (dále jen „HZS 

krajů“),
c)   Správě státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) – pohotovostní zásoby.

(2) Ochraňovatelem hasiv v pohotovostních zásobách Správy je MV-generální ředitelství 
HZS ČR (dále jen „generální ředitelství“). Tato hasiva jsou uložena a připravena k výdeji ve 
skladech Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR (dále jen „SOZ HZS ČR“). 

Čl. 2
Úkoly generálního ředitelství

(1) Hasiva v pohotovostních zásobách Správy, ochraňovaných generálním ředitelstvím (dále 
jen „pohotovostní zásoby“), jsou zařazena a udržována ve stanoveném množství na základě 
požadavků Ministerstva vnitra. Sklady SOZ HZS ČR, ve kterých jsou hasiva v pohotovostních
zásobách ochraňována, včetně jejich stanoveného a nesnižitelného množství, jsou uvedeny
v příloze tohoto pokynu.

(2) Generální ředitelství, odbor provozního a správy majetku:

a) sleduje množství hasiva v pohotovostních zásobách, které nesmí klesnout pod 3/4 
stanoveného množství,

b) plánuje každoročně rozpočtové prostředky na obměnu minimálně 1/4 stanoveného 
množství hasiva v pohotovostních zásobách.

(3) Generální ředitelství, odbor IZS a výkonu služby:

a) vydává technické podmínky (standardy) pro hasiva; nově pořizovaná hasiva musí 
umožňovat jejich použití společně s hasivy v pohotovostních zásobách (vzájemná 
snášenlivost pěn, koncentrace přimíšení),

b) vydává odborná stanoviska k záměnám hasiva, přehodnocuje druhy hasiva a určuje 
stanovené množství hasiva v pohotovostních zásobách podle rizika požární nebezpečnosti 
a tato stanoviska postupuje HZS krajů za účelem pořizování hasiva z jejich rozpočtových 
prostředků,

c) navrhuje rozdělení odkoupeného hasiva z pohotovostních zásob, které do spotřebování 
generální ředitelství dočasně ukládá v centrálních zásobách, ke spotřebě u HZS krajů.
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(4) Technický ústav požární ochrany (dále jen „TÚPO“) provádí jedenkrát ročně kontroly 
parametrů hasiv v pohotovostních zásobách. U hasiva, u něhož je dosaženo 80 % jejich 
životnosti, provádí TÚPO zkoušku jeho hasebního efektu na zkušebním objektu 
odpovídajícím velikosti podle ČSN EN 1568-3, příloha I. TÚPO může provádět tytéž zkoušky 
i na hasivech v příslušnosti hospodaření HZS krajů.

(5) SOZ HZS ČR:

a) zajišťuje výdej hasiv v pohotovostních zásobách ze svých skladů v pracovní době okamžitě
po vyrozumění, v mimopracovní době nejpozději do 180 minut od vyrozumění operačním
a informačním střediskem HZS ČR,

b) nakládá s hasivy v pohotovostních zásobách podle tohoto pokynu a v souladu se zápisem 
o ochraňování,

c) zajišťuje označení a uložení hasiv v pohotovostních zásobách podle pokynů Správy pro 
jejich ukládání,

d) vede skladovou evidenci hasiv v pohotovostních zásobách.

Čl. 3
Úkoly HZS krajů

       HZS krajů:

a) postupují při odběru hasiv z pohotovostních zásob a jejich úhradě Správě z vlastních 
prostředků podle tohoto pokynu,

b) pořizují si hasiva podle technických parametrů vydaných v Katalogu technických 
podmínek HZS ČR,

c) pořizují si hasiva pro doplnění náplní požární techniky včetně zálohy z přidělených 
rozpočtových prostředků, pokud náměstek generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku 
nestanoví jinak. 

Čl. 4
Obměna hasiv v pohotovostních zásobách

(1) Generální ředitelství na základě uzavřených smluv se Správou organizuje, provádí 
a uhrazuje obměnu hasiv v pohotovostních zásobách z důvodu jejich omezené životnosti 
a zachování hasební účinnosti a vydává souhlas s jejich použitím u HZS krajů. 

(2) Obměna hasiv v pohotovostních zásobách spočívá v odkoupení hasiv od Správy, jejich 
spotřebě u HZS krajů a doplnění Správou na jejich stanovené množství. Rozsah obměny hasiv
v pohotovostních zásobách stanovuje generální ředitelství po projednání se Správou.

(3) Hasiva v pohotovostních zásobách, uvedená v příloze tohoto pokynu, mohou obměňovat 
při dodržení tohoto pokynu na základě písemné dohody se Správou i jiné právnické osoby tak, 
že je nahradí hasivy stejného druhu, schváleného typu a ve stejném množství, s pozdější 
dobou expirace, a jehož parametry byly zkontrolovány TÚPO podle čl. 2 odst. 4. 

(4) K odkoupeným hasivům od Správy přísluší hospodařit generálnímu ředitelství 
v centrálních zásobách; spotřebování hasiv u HZS krajů před uplynutím doby jejich expirace 
navrhuje odbor IZS a výkonu služby generálního ředitelství.
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Čl. 5
Odběr hasiv z pohotovostních zásob

(1) Odběr hasiv z pohotovostních zásob při mimořádných událostech a krizových situacích se 
provádí podle zásad stanovených generálním ředitelstvím 1).

(2) Spotřebovaná hasiva z pohotovostních zásob uhradí nebo obmění Správě HZS kraje, 
který požádal o jejich odběr, pokud náměstek generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku 
nestanoví jinak.

(3) Za nakládání s hasivy z pohotovostních zásob odpovídá ředitel HZS kraje, který o jejich 
odběr požádal.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

      Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 22/2004, kterým se 
stanoví zásady nakládání s pohotovostními zásobami hasiv Správy státních hmotných rezerv, 
se zrušuje.

Čl. 7
Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-49983-1/PO-IZS-2013

Generální ředitel HZS ČR
plk. Ing. Drahoslav Ryba v. r.

Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR

                                               
1) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 18/2004, kterým se stanoví zásady použití 
    pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv Hasičským záchranným sborem ČR při mimořádných 
    událostech a při krizových situacích.
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                                                                                                                                                                                  P ř í l o h a

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 31/2013

MNOŽSTVÍ HASIVA V POHOTOVOSTNÍCH ZÁSOBÁCH VE SKLADECH SOZ HZS ČR

Druh hasiva Místo uložení 
(sklad SOZ)

Stanovené 
množství

Nesnižitelná 
zásoba (3/4)

Roční obměna 
(1/4)

( kg ) ( kg ) ( kg )

Pěnidlo na nepolární kapaliny

Velvary 24 000 18 000 6 000  

Vlastislav 24 000 18 000   6 000

Drahanovice 27 000 20 250 6 750 

Množství celkem za druh (kg) 75 000 56 250 18 750 

Pěnidlo na polární kapaliny

Velvary 8 000 6 000 2 000

Vlastislav 8 000 6 000 2 000

Drahanovice 9 000 6 750 2 250

Množství celkem za druh (kg) 25 000 18 750  6 250




