
 

 

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn  
   

320/2015 Sb.   

ZÁKON  

ze dne 11. listopadu 2015 

 

o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o 

hasičském záchranném sboru) 

 

§ 44 

 

Úhrada nákladů zásahu 

 

 (1) Hasičskému záchrannému sboru kraje, záchrannému útvaru a zřizovateli jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce, která je zařazena do seznamu jednotek v nařízení kraje, kterým se 

stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, a 

která zasahovala na výzvu operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru 

kraje, se uhradí náklady vzniklé při jeho zásahu z důvodu 

  

a) úmyslným protiprávním jednáním úmyslného protiprávního jednání osoby, s výjimkou 

jednání osoby, která není plně svéprávná, nebo osoby, která s ohledem na duševní poruchu není 

způsobilá ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, nebo 

  

b) při jeho zásahu u dopravní nehody vzniku újmy způsobené provozem vozidla. 

  

 (2) Náklady podle odstavce 1 jsou hrazeny za každou započatou hodinu zásahu paušální 

částkou. 

  

 (3) Pro účely úhrady nákladů podle odstavce 1 písm. a) příslušný orgán, který ve věci rozhodl, 

poskytne bez zbytečného odkladu příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje nebo 

záchrannému útvaru pravomocné rozhodnutí, nezbytné k uplatnění práva na náhradu nákladů 

podle odstavce 1 písm. a); to neplatí, pokud jeho poskytnutí může ohrozit účel trestního řízení. 

Povinnost poskytnout údaje nezbytné k uplatnění práva na náhradu nákladů podle odstavce 1 

platí obdobně i pro Českou kancelář pojistitelů, jde-li o případ podle odstavce 1 písm. b). Tyto 

údaje se poskytují bezplatně. 

  

 (4) Hasičský záchranný sbor kraje nebo záchranný útvar po obdržení rozhodnutí podle odstavce 

3 písemně vyzve osobu, která se dopustila jednání podle odstavce 1 písm. a), aby ve stanovené 

lhůtě uhradila náklady vzniklé jejím úmyslným protiprávním jednáním ve stanovené výši a na 

stanovený účet. Nejsou-li tyto náklady ve stanovené lhůtě uhrazeny, uloží hasičský záchranný 

sbor kraje nebo záchranný útvar osobě povinnost tyto náklady uhradit. 
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(4) Hasičský záchranný sbor kraje nebo záchranný útvar po obdržení rozhodnutí podle 

odstavce 3 uloží osobě, která se dopustila jednání podle odstavce 1 písm. a), aby uhradila 

náklady podle odstavce 1 písm. a) vzniklé jejím úmyslným protiprávním jednáním. 

Náklady podle odstavce 1 písm. a) vybírá hasičský záchranný sbor kraje nebo záchranný 

útvar. Uhrazené náklady slouží k zajištění činnosti hasičského záchranného sboru kraje, 

záchranného útvaru nebo zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. 

Vymožené náklady převede obecný správce daně hasičskému záchrannému sboru kraje 

nebo záchrannému útvaru. Hasičský záchranný sbor kraje nebo záchranný útvar jsou 

oprávněni o výši uhrazených, nebo vymožených a převedených nákladů podle odstavce 1 

překročit příslušné závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu. 

 

(5) V případě podle odstavce 1 písm. b) uplatňuje hasičský záchranný sbor náhradu nákladů 

přímo proti 

  

a) příslušné pojišťovně, která uzavřela pojistnou smlouvu podle zákona upravujícího pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla týkající se vozidla, jehož provozem byla způsobena újma, 

  

b) České kanceláři pojistitelů, pokud byla provozem vozidla způsobena újma, kterou je tato 

kancelář povinna nahradit z garančního fondu, nebo 

  

c) Ministerstvu financí, pokud byla újma způsobena provozem tuzemského vozidla, které nemá 

podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinnost uzavřít pojistnou smlouvu. 

  

 (6) Pokud vznikl spor o tom, kdo má uhradit náklady zásahu u dopravní nehody podle odstavce 

1 písm. b), uhradí je Česká kancelář pojistitelů. Vyplyne-li z dalšího šetření, že plnění mělo 

být zcela nebo částečně poskytnuto pojišťovnou, popřípadě Ministerstvem financí, jsou 

pojišťovna, popřípadě Ministerstvo financí, povinny České kanceláři pojistitelů poskytnutou 

úhradu nákladů nahradit. Úhrada nákladů podle odstavce 1 písm. b) se zasílá na účet 

příslušného hasičského záchranného sboru kraje, záchranného útvaru nebo zřizovatele jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce; bližší údaje k těmto účtům se sdělují České kanceláři 

pojistitelů, Ministerstvu financí a příslušným pojišťovnám. 

 

(7) Hasičský záchranný sbor kraje uplatňuje úhradu nákladů podle odstavce 1 i za zřizovatele 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Nárok na náhradu nákladů za zásah podle 

odstavce 1 písm. b) se uplatňuje tiskopisem. 

  

 (8) Vláda stanoví nařízením paušální výši úhrady nákladů za každou započatou hodinu zásahu 

u dopravní nehody podle odstavce 1. 

 

(9) Má se za to, že náklady zásahu podle odstavce 1 písm. b) byly vynaloženy v rozsahu 

uplatněném hasičským záchranným sborem kraje nebo záchranným útvarem. 

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem vzor tiskopisu pro uplatnění nároku 

na náhradu nákladů za zásah podle odstavce 1 písm. b), kterým se určí  

 

1. událost, která vyvolala náklady zásahu podle odstavce 1 písm. b), 
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2. každá zasahující jednotka požární ochrany včetně jí provedených činností a délky 

zásahu,  

3. rozsah informací o účasti Policie České republiky a o přímých účastnících události, při 

níž došlo k vzniku újmy způsobené provozem vozidla, pokud těmito informacemi 

disponuje a 

4. celkové náklady za provedení zásahu a bankovní spojení pro účel úhrady nákladů. 
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