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Dohoda o spolupráci 
mezi Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 
České republiky a Arcibiskupstvím pražským 

ze dne 1. října 2020

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
zastoupené genpor. Ing. Drahoslavem Rybou

generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

IČO: 00007064
(dále jen „Hasičský záchranný sbor“)

a

Arcibiskupství pražské
zastoupené Dominikem kardinálem Dukou OP

arcibiskupem pražským
Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 – Hradčany

IČO: 00445100
(dále jen „Arcibiskupství pražské“)

společně též jako „strany dohody“

uzavírají podle § 19 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru 
České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském 

záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů,  
tuto dohodu o spolupráci.

Čl. 1
Preambule

Obě strany dohody, vědomy si své odpovědnosti, a z ní vyplývajících povinností, 
registrují a vyhodnocují zvyšující se nároky na duchovní a psychologickou podporu 
příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru.
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Čl. 2
Předmět dohody

Předmětem této dohody je bezúplatná spolupráce mezi stranami dohody zejména 
v oblasti poskytování duchovní a psychologické podpory pro příslušníky a zaměst-
nance Hasičského záchranného sboru.

Čl. 3
Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor vyjadřuje zájem o spolupráci s Arcibiskupstvím praž-
ským v oblasti poskytování duchovní a psychologické podpory pro příslušníky 
a zaměstnance Hasičského záchranného sboru, kteří jsou vystaveni náročným 
situacím při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného 
systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Čl. 4
Arcibiskupství pražské

Arcibiskupství pražské se zavazuje vytvářet a udržovat podmínky spolupráce s Ha-
sičským záchranným sborem v oblasti poskytování duchovní a psychologické 
podpory pro příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru.

Čl. 5
1. Každá ze stran dohody se zavazuje průběžně komunikovat za účelem naplnění 

předmětu dohody, a to zejména prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněnec 
průběžně zastupuje při jednáních příslušnou stranu dohody.

2. Zmocněnce za Hasičský záchranný sbor jmenuje generální ředitel Hasičského 
záchranného sboru.

3. Zmocněnce za Arcibiskupství pražské jmenuje arcibiskup pražský.
4. Strany dohody se zavazují, že včas a písemně informují druhou stranu dohody 

o změně zmocněnce.
5. Jména zmocněnců, včetně jejich potřebných kontaktů, si obě strany předají při 

podpisu této dohody a stávají se tak automaticky její součástí.
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Čl. 6
Společné ustanovení

1. Strany dohody se dohodly, že při realizaci dohody budou postupovat tak, aby 
nebylo poškozeno dobré jméno ani jedné z nich.

2. Dodatky k této dohodě musí být uzavřeny písemně. Nedílnou součástí této 
dohody se stávají po podpisu oběma stranami dohody.

3. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Platnou se stává dnem podpisu 
s účinností od 1. listopadu 2020.

4. Dohodu lze ukončit dodatkem, nebo výpovědí jedné nebo obou stran dohody. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena.

5. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá strana dohody obdrží 
po dvou z nich.

Čl. 7
Strany dohody prohlašují, že dohoda je výsledkem jejich svobodné vůle, což 
stvrzují podpisy zástupců.

Příloha:
Jména a kontakty zmocněnců stran dohody podle článku 5 bodu 2 této dohody, 
které jsou nedílnou součástí této dohody.

Č.j. MV-150594-1/PO-OVL-2020

V Praze dne 1. října 2020

genpor. Ing. Drahoslav Ryba v. r. kardinál Dominik Duka OP v. r.


