
    strana 1/2 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
ÚSTECKÉHO KRAJE 
Krajské ředitelství 
Horova 1340/10 
40001   Ústí nad Labem 

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č.J. VYŘIZUJE/KONTAKT ÚSTÍ NAD LABEM 
      HSUL-  5843-3/KKŘ-2017 22. 9. 2017 
       
  

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane magistře, 

dne 10. 9. 2017 obdržel Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého 
kraje“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vaši žádost ze dne 10. 9. 
2017 o poskytnutí informace o celkové výši nákladů souvisejících s uhašením, popřípadě další 
sanací požáru (včetně dalších odborných činností) na skládce u Litvínova v době od 28. 8. 2017 
do úplné likvidace požáru.  
 
S ohledem na skutečnost, že nebyly shledány důvody pro neposkytnutí Vámi požadované 
informace, sděluji Vám k Vaší žádosti následující: 
 
Dne 28. 8. 2017 ve 21:08 hod. byl na Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého 
kraje ohlášen požár skládky odpadu společnosti CELIO a.s., Litvínov, IČ: 48289922. Z důvodu 
počtu zasahujících jednotek byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Požár byl 
zlikvidován dne 30. 8. 2017 ve večerních hodinách. Na likvidaci požáru se podílelo celkem 
58 jednotek požární ochrany, přičemž celkové náklady zásahu byly vyčísleny částkou ve 
výši 8.310.400,- Kč.  

Při výpočtu celkových nákladů bylo postupováno dle nařízení č. 263/2013 Sb., o paušální výši 
úhrady nákladů zásahu (dále jen „nařízení č. 263/2013“), které v ustanovení § 1 stanoví, že 
paušální výše úhrady nákladů za každou započatou hodinu zásahu jednotky hasičského 
záchranného sboru kraje, jednotky záchranného útvaru nebo jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce činí 5.600,- Kč. Přestože nařízení č. 263/2013 bylo ke dni 1. 1. 2016 zrušeno 
zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 
(dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“), který stanoví postup při stanovení nákladů 
zásahu pomocí paušální částky za každou započatou hodinu zásahu, je nutné jej aplikovat na 
základě přechodného ustanovení § 51 odst. 6 zákona o hasičském záchranném sboru, které 
stanoví, že do doby přijetí nařízení podle ustanovení § 44 odst. 8 zákona o hasičském 
záchranném sboru se pro určení výše úhrady nákladů zásahu použije paušální částka ve výši, 
která byla k 31. prosinci 2015 stanovena právní úpravou paušální výše úhrady nákladů zásahu. 
Zmocňovací ustanovení obsažené v § 44 odst. 8 zákona o hasičském záchranném sboru, jenž 
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určuje, že vláda stanoví nařízením paušální výši úhrady nákladů za každou započatou hodinu 
zásahu u dopravní nehody, nebylo doposud vládou využito.  

 

 

 

  

 

 

Přílohy 
Tabulka: Jednotky požární ochrany participující na zásahu včetně celkového počtu započatých 
hodin zásahu. 
 
Rozdělovník 
Bez dalších příjemců 
 

plk. Ing. Roman Vyskočil 
vrchní rada 

ředitel HZS Ústeckého kraje 
podepsáno elektronicky 

  


