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Odpověď na žádost podanou na základě zákona o svobodném přístupu k informacím  
 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
(dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) obdrželo dne 11. 1. 2022 cestou Ministerstva vnitra Vaši žádost 
o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „informační zákon“), přičemž 
konkrétně se jednalo o poskytnutí níže uvedených písemností v souvislosti s tím, že byla 
zřízena generálmajorem Vladimírem Vlčkem pracovní skupina, zabývající se problematikou 
připojení požární signalizace na PCO a která má navrhnout řešení nevyhovujícího stavu 
s ohledem na problematický monopol společnosti PATROL v některých krajích: 

1. „Rozkaz o zřízení pracovní skupiny 
2. Složení pracovní skupiny 
3. Zadání pracovní skupiny 
4. Dílčí a závěrečné zprávy pracovní skupiny 
5. Následný rozkaz (byl-li vydán) či metodický pokyn k této problematice.“ 

 
 

MV-GŘ HZS ČR k jednotlivým bodům žádosti uvádí následující skutečnosti. 
 
1. Rozkaz o zřízení pracovní skupiny 

 
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru zřídil pracovní skupinu k problematice pultů 
centralizované ochrany, přičemž tato nebyla zřízena rozkazem, ale pouze interním dopisem. 
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Pro úplnost uvádíme, že uvedená pracovní skupina byla jmenována ještě generálním 
ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Drahoslavem Rybou.  
 

2. Složení pracovní skupiny 
 

Pracovní skupina je složena z příslušníků MV-GŘ HZS ČR (odbor prevence, odbor 
legislativně právní) a zástupců z vybraných hasičských záchranných sborů krajů (HZS hl. m. 
Prahy, HZS Středočeského kraje, HZS Jihomoravského kraje, HZS Olomouckého kraje, HZS 
Plzeňského kraje, HZS Moravskoslezského kraje). Ve skupině jsou zastoupeni příslušníci z 
oblasti prevence, integrovaného záchranného systému a operačního řízení a legislativně 
právního.  
 

3. Zadání pracovní skupiny 
 

Pracovní skupina má zhodnotit stávající stav v problematice instalace elektrické požární 
signalizace, zajištění přenosu informací z objektu na pulty centralizované ochrany, organizaci 
u Hasičského záchranného sboru České republiky a další skutečnosti ve vazbě na splnění 
zákonných požadavků a požadavků technických předpisů.  
 

4. Dílčí a závěrečné zprávy pracovní skupiny 
 

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že nejsou k dispozici žádné oficiální písemné výstupy z jednání 
pracovní skupiny. Pracovní skupina analyzovala problematiku vybavení jednotlivých objektů 
pulty centralizované ochrany ve vazbě na novelu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů a přípravu vyhlášky ke kategorizaci staveb (jedná se o vyhlášku 
č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva). 
 

5. Následný rozkaz (byl-li vydán) či metodický pokyn k této problematice.“ 
 

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že žádný následný rozkaz, resp. metodický pokyn vydán nebyl.  
 
 
MV-GŘ HZS ČR nad rámec žádosti podle informačního zákona v rámci principu dobré 
správy k problematice pultů centralizované ochrany sděluje následující. MV-GŘ HZS ČR 
vnímá tuto problematiku jako zásadní a chápe její důležitost, proto je tato problematika řešena 
i mimo uvedenou skupinu v rámci vedení Hasičského záchranného sboru České republiky. 
Problematika organizační a technické části připojení objektů k pultům centralizované ochrany 
a s tím spojených činností přešla nově do působnosti sekce integrovaného záchranného 
systému a operačního řízení MV-GŘ HZS ČR s cílem sjednotit postupy a zajistit tak efektivní 
a rychlý zásah hasičů v případě požáru v objektu. Za tímto účelem je stanoveno několik bodů 
realizace, a to pořízení technologií pultů centralizované ochrany na hasičské záchranné sbory 
krajů, kdy většina jich tuto technologii nevlastní. Dále je nezbytné, aby MV-GŘ HZS ČR 
stanovilo základní podmínky pro soukromé subjekty, kteří chtějí zajišťovat přenos informací 
z elektrické požární signalizace v objektu na pulty centralizované ochrany u hasičského 
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záchranného sboru kraje. Subjekt, který splní podmínky, může danou službu poskytovat na 
celém území České republiky. Cílem je, aby provozovatel objektu s elektrickou požární 
signalizací si sám zvolil, prostřednictvím kterého soukromého subjektu a za jakou cenu zajistí 
přenos informace na pulty centralizované ochrany u hasičského záchranného sboru kraje. 
Tímto dojde k uvolnění trhu bez vytváření omezeného okruhu poskytovatelů v jednotlivých 
krajích. Hasičský záchranný sbor kraje bude uzavírat smlouvy přímo s provozovatelem 
objektu, ve kterém je instalovaná elektrická požární signalizace. Předmětem smlouvy bude 
stanovení způsobu reakce na pult centralizované ochrany a výše úhrady nákladů za připojení a 
sledování. MV-GŘ HZS ČR aktivně činí kroky k realizaci výše uvedeného. V současné době 
probíhají intenzivní jednaní všech zúčastněných ve věci ověřování splnění podmínek u 
soukromých provozovatelů, aby definované podmínky zajistily spolehlivost systému a 
zároveň neprodražovaly systém jako takový. Snahou ze strany MV-GŘ HZS ČR je, aby byl 
celý systém funkčně nastaven do konce roku 2022.  
 
 

Tímto přípisem Vaši žádost považujeme za vyřízenou.  
  

 
 
 

Mgr. Antonín Slabý, Ph.D., MBA 
ředitel odboru legislativně právního 

pověřen řízením 
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