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Právní předpisy 
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

(Zákon o PO) 
• Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších 

předpisů (vyhl. 247) 

• Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů (NV č. 172) 

• Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek HZS 

podniků a členů jednotek SDH obcí nebo podniků 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů 

 

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o IZS) 
• Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému, ve znění pozdějších předpisů 



IZS – pojmy I. 
• Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních prací. 

• Mimořádná událost (MU) - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život 

zdraví, majetek nebo ŽP a vyžadují provedení záchranných a 

likvidačních prací. 

• Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení 

bezprostředního působení rizik vzniklých MU, zejména ve vztahu k 

ohrožení života, zdraví, majetku nebo ŽP, a vedoucí k přerušení 

jejich příčin. 

• Likvidační práce - činnost k odstranění následků způsobených MU. 

 



IZS – pojmy II. 
Základní složky IZS (zajišťují nepřetržitou pohotovost): 

• Hasičský záchranný sbor ČR, 

• Jednotky  požární  ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany ≠ SDHO, SHČMS,   

• Zdravotnická záchranná služba,   

• Policie ČR. 

Ostatní složky IZS (poskytují plánovanou pomoc na vyžádání): 

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,     

• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

• ostatní záchranné sbory, 

• orgány ochrany veřejného zdraví, 

• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

• zařízení civilní ochrany, 

• neziskové organizace a sdružení občanů. 



Úkoly orgánů obce, OÚ a 

starostů (§ 15 a § 16 zákona o IZS) 

• Zajišťují připravenost obce na MU a podílejí se na provádění 

záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. 

• Zajišťují varování, evakuaci a ukrytí osob. 

• Poskytují HZS kraje podklady a informace. 

• Seznamují PO a FO v obci s charakterem možného ohrožení. 

• Starosta je oprávněn vyzvat PO a FO k poskytnutí osobní nebo 

věcné pomoci. 

• atd. 



Požární poplachový plán kraje 

Obsahuje: 

• zásady součinnosti JPO v Ústeckém kraji při hašení požárů a 

provádění záchranných prací na celém území Ústeckého kraje a při 

poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního státu, 

úpravu povolávání jednotek, způsob vyhlašování stupňů poplachu, 

činnost ohlašoven požáru a KOPIS HZS Ústeckého kraje. 

Požární poplachový plán Ústeckého  kraje vydala Rada kraje 

Nařízením Ústeckého kraje č. 8/2011. 

• v jeho příloze je seznam jednotek pro první a druhý stupeň poplachu 

pro jednotlivé obce a objekty, který vychází zpravidla z hasebních 

obvodů jednotek a možností jejich dojezdu na místo zásahu. 



Stupně poplachu 
• Předurčují potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a 

druhu MU a také na úrovni koordinace složek IZS při společném zásahu. 

• Vyhlašovány velitelem zásahu nebo OPIS HZS Ústeckého kraje. 

 Označení stupně poplachu   Stručná a hlavní charakteristika MU (případ, kdy se poplach vyhlašuje)  

První stupeň poplachu Ohrožení jednotlivých osob, jednotlivého objektu nebo jeho části.                                                                                  

Ohrožená plocha území do 500 m².  

Z a L práce není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat. 

Druhý stupeň poplachu  Ohrožení do 100 osob, více jak 1 objekt.                                 

Ohrožená plocha území do 10 000 m².                                          

Používají se síly a prostředky vlastního kraje.                                     

Z a L práce je nutné nepřetržitě při společném zásahu koordinovat velitelem zásahu. 

Třetí stupeň poplachu 

  (zpracovává se havarijní 
plán ORP) 

Ohrožení od 100 do 1 000 osob, část obce nebo areál podniku, soupravy železniční přepravy, několik chovů 

hospodářských zvířat, produktovody.  Hromadná havárie v silniční dopravě nebo letecká havárie.                                                                     

Ohrožená plocha území do 1 km².                                         

Používají se síly a prostředky z jiných krajů.                                      

Z a L práce je nutné nepřetržitě při společném zásahu koordinovat velitelem zásahu a místo zásahu je nutno 

rozdělit na sektory a úseky. 

Zvláštní stupeň poplachu 

  (zpracovává se havarijní 
plán ORP) 

 Ohrožení více jak 1 000 osob, celé obce, spadají sem MU 3. stupně, ale většího rozsahu.                                                                  

 Ohrožená plocha území nad 1 km².  Používají se síly a prostředky z jiných krajů, případně je nutno použít 

zahraniční pomoc.                                                                  

Z a L práce je nutné nepřetržitě při společném zásahu koordinovat  velitelem zásahu a místo zásahu je nutno 

rozdělit na sektory a úseky, případně je potřeba koordinace na strategické úrovni. 



Zahraniční poplachové plány 
• Okresy Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen, Görlitz x HZS 

Ústeckého kraje a obce: Dolní Podluží, Horní Podluží, Varnsdorf, Krásná 

Lípa, Rumburk, Jiříkov, Šluknov, Velký Šenov, Vilémov, Dolní Poustevna, 

Mikulášovice, Hřensko, Děčín, Jílové, Tisá, Petrovice, Telnice, Libouchec, 

Chlumec, Krupka, Dubí, Proboštov a Moldava (Dohoda z 19.12.2007). 

• Okresy Mittelsachsen a Erzgebirgskreis x HZS Ústeckého kraje a 

obce: Brandov, Dubí, Hora Svaté Kateřiny, Hora Svatého Šebestiána, 

Hrob, Jirkov, Kadaň, Kalek, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Krupka, 

Kryštofovy Hamry, Moldava, Nová Ves v Horách, Vejprty (Dohoda 

z 3.9.2013). 

„Všechny síly, které jsou určeny pro zásahy v zahraničí, jsou pravidelně 

minimálně jednou ročně seznamovány s obsahem požárně poplachového 

plánu.“ (zajišťují ÚO) 



POŽÁRNÍ OCHRANA 

 

• Osobní a věcná pomoc (§ 18 a § 19 zákona o PO) - Každý je 

povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout jednotce 

požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární 

ochrany nebo obce osobní pomoc, dopravní prostředky, zdroje 

vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru 

(výjimky viz § 20). 

• Činnost v JSDHO při zásazích (§ 65 zákona o PO) = výkon 

občanské povinnosti. 

• Činnost v JSDHO při nařízeném cvičení nebo odborné přípravě 

= jiný úkon v obecném zájmu. 



Povinnosti obce v 

samostatné působnosti a 

obecního úřadu na úseku PO 
(§ 29 zákona o PO) 



Povinnosti obce v samostatné působnosti a obecního úřadu na úseku PO – I.  
• Zřizování jednotky SDH obce 

• Poskytnutí odměny členům JSDHO za zásah 

• Akceschopnost JSDHO 

• Odborná příprava členů JSDHO 

• Materiální a finanční potřeby JSDHO a PO 

• Péče o členy a zaměstnance jednotek PO za ztížených podmínek zásahu na území obce 

• Náhrada ušlého výdělku členům JSDHO za zásah, nařízené cvičení a nařízenou odbornou přípravu 

• Zabezpečení a úhrada preventivních zdravotních prohlídek členů JSDHO 

• Výstavba a údržba objektů PO 

• Dokumentace PO 

• Zřizování ohlašovny požárů apod. 

• Zabezpečení zdrojů vody pro hašení požárů a jejich použitelnosti 

• Umožnění dislokace jednotek HZS a přispění na jejich provoz 

• Spolupráce se sousedními obcemi k zabezpečení PO 

• Preventivně výchovná činnost 

• Požární řád obce a stanovení podmínek k zabezpečení PO při akcích s větším počtem osob 

• Zajištění účasti velitelů a strojníků JSDHO na odborné přípravě 

• Zajištění úkolů PO pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu 



Povinnosti obce v samostatné působnosti a obecního úřadu na úseku PO – II.  
Vybrané OÚ (zřizovatelé JPO II a některé JPO III): 

• Zabezpečení „zásahů“ mimo svůj územní obvod dle požárního poplachového plánu  

• Zabezpečení akceschopnosti JSDHO k zásahům mimo svůj územní obvod 

• Zabezpečení nepřetržité pracovní pohotovosti mimo pracoviště dle plošného pokrytí  



Jednotky SDH obcí (§ 68 zákona o PO) 

• Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. 

• Starosta jmenuje (po vyjádření HZS ÚK k jeho způsobilosti) a odvolává 

velitele jednotky (JPO). 

• Ke zvýšení akceschopnosti se mohou do jednotky zařadit i osoby 

vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání (po projednání s HZS). 

• Zrušení JPO možné jen se souhlasem HZS ÚK. 

• Možnost zřízení společné JPO jen vytvořením svazku obcí a sdružením 

prostředků smlouvou (schvaluje HZS ÚK). 

Základní úkoly JPO (§ 70 zákona o PO): 

• Požární zásah. 

• Záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

• Zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému HZS. 

• Úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. 



Kategorie JPO(Příloha zákona o PO) 

• Jednotka HZS kraje (JPO I) - složená z příslušníků HZS určených k 

výkonu služby na stanicích HZS kraje. 

• Jednotka HZS podniku (JPO IV) - složená ze zaměstnanců PO nebo 

PFO, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání. 

• Jednotky SDH obce (JPO II, III, V) - složené z FO, které nevykonávají 

činnost v této jednotce (s výjimkou JPO II) jako své zaměstnání. 

• Jednotka SDH podniku (JPO VI) - složená ze zaměstnanců PO nebo 

PFO, kteří nevykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání. 

 

 

• místní působnost (na území svého zřizovatele) - JPO IV, V, VI, 

• územní působnost (uvedena v PPP) - ostatní JPO 



Plošné pokrytí kraje 
• Plošné pokrytí území Ústeckého kraje jednotkami požární ochrany – 

rozmístění JPO na území kraje v závislosti na stupni nebezpečí území obce 

a požadavku na dobu dojezdu JPO na místo zásahu s potřebným 

množstvím sil a prostředků pro zajištění garantované pomoci občanům na 

území kraje v případě požárů a jiných MU jednotkami PO (příloha zákona o 

PO a § 1 vyhl. 247). 

Plán plošného pokrytí Ústeckého kraje vydala rada Nařízením Ústeckého kraje 

č. 7/2011. 

• Za účelem provedení aktualizace jsou obce povinny bezodkladně oznámit 

HZS Ústeckého kraje změny, které by mohly ovlivnit zabezpečení 

plošného pokrytí (např. kritéria pro stanovení stupně nebezpečí území obce 

– výrazná změna počtu obyvatel nebo charakteru území, ale také změny 

rozhodné pro stanovení předurčenosti nebo kategorie JPO - viz 

akceschopnost JPO). 



Podmínky akceschopnosti 

JPO 
• Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná 

připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. (§ 18 vyhl. 247) 

 

Jednotka je akceschopná, jestliže: 

- početní stav hasičů a vnitřní organizace jsou v souladu s § 4 vyhl. 247 a 

jednotka je schopna uskutečnit výjezd v časovém limitu, 

- hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce, kterou v 

jednotce zastávají, a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava, 

- má za  účelem provedení zásahu  připravenu požární techniku a věcné 

prostředky a jsou splněny podmínky pro použití (provádět kontroly podle § 8 

vyhl. 247). 

 

 



Dokumentace o akceschopnosti JPO 
(§ 19 vyhl. 247) 

• strážní kniha (u jednotky s hasiči z povolání) = záznamy o výkonu služby, 

• dokumentace o pravidelné odborné přípravě, 

• dílčí zpráva o zásahu (do 3 dnů předat VZ) nebo ZOZ (do 6 dnů KOPIS), 

• taktické postupy pro jednotlivé činnosti jednotky při zásahu a dokumenty pro 

orientaci v územním obvodu  jednotky, 

• staniční protokol rádiových služeb a záznamy o zkouškách spojovacích 

prostředků pro operační řízení (stvrzení předání a převzetí RST), 

• záznamy o provádění pravidelných kontrol požární techniky a věcných 

prostředků nebo kontrol stanovených výrobcem (uchovávat 5 let). 

 

 



Dokumentace o odborné přípravě 
(prováděné v jednotce SDH obce - § 20 vyhl. 247) 

• Základní odborná příprava členů – 40 hod. (témata dle SIAŘ GŘ 3/2014) – 

VJ vyhotoví záznam o absolvování ZOP člena, vyhotoví protokol o 

přezkoušení a vydá osvědčení na dobu 5 let. 

• Pravidelná odborná příprava – dle zaměření (každoroční SIAŘ KŘ) – VJ 

zpracuje roční plán OP, vede záznamy o účasti jednotlivých členů na 

jednotlivých tématech POP (a o použití dýchací techniky á 3 měsíce). 

• Každoroční ověřování získaných znalostí a praktických dovedností (tj. 

přezkoušení každého hasiče) – VJ vyhotoví protokol. 

• Vstupní proškolení členů v BOZP (a periodicky á 2 roky přezkoušení – např. 

v rámci pravidelné OP). 

Členové JSDHO mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů  

až po absolvování základní odborné  přípravy!!! 
 

 



Dokumentace o odborné způsobilosti 

• Osvědčení o odborné způsobilosti všech členů JSDHO – viz výše. 

• Záznamy o účasti jednotlivých členů - hasičů na základní a pravidelné 

odborné přípravě členů – viz výše. 

• Protokoly o každoročním ověření získaných znalostí a praktických 

dovedností členů – hasičů – viz výše. 

• Osvědčení o odborné způsobilosti hasičů na vybraných funkcích – velitel 

jednotky, velitelé družstev, strojníci (vydané zpravidla HZS kraje). 

• Potvrzení o absolvování specializačních kurzů pro nositele dýchací 

techniky, techniky ochrany obyvatelstva nebo např. pro členy jednotek 

předurčených k záchranným a likvidačním pracím při dopravních nehodách. 

 

 

 



Dokumentace PO obce (NV č. 172) 

• Dokumentace o zřízení JSDHO nebo společné JPO, 

• řád ohlašovny požárů, 

• dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti, 

• požární řád obce (nový vzor na webu HZS), 

• dokumentace k zabezpečení: 

      - PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

      - úkolů PO pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu, 

• plán výkonu služby členů JSDH vybraných obcí, včetně jejich pohotovosti 

mimo pracoviště a 

• dokumentace dle zvláštních právních předpisů (např. zákon o IZS). 

 

„Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany krajů a obcí ….. provádí 

ten, kdo dokumentaci vydal, a to jedenkrát ročně.“ (§ 17) 

 

 

 



Dokumentace ke zřízení  

jednotky SDH obce 
(§ 12 NV č. 172) 

• Zřizovací listina (nebo smlouva o zřízení společné JPO dle § 69 a) zákona o 

PO), 

• stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky, 

• vyjádření HZS k odborné způsobilosti velitele jednotky (žádá zřizovatel před 

jmenováním velitele do funkce), 

• seznam členů JPO (početní stav v souladu s příl. 4 vyhl. 247/2001 Sb.), 

• dokumentace o odborné způsobilosti členů (viz výše), 

• doklady o zdravotní způsobilosti členů pro výkon služby v JPO (viz Nařízení 

vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek HZS podniků a 

členů jednotek SDH obcí nebo podniků). 



Zdravotní způsobilost členů 

• Zdravotní prohlídky hradí obce/zřizovatelé JPO (nebo jsou provedeny v 

rámci preventivních zdravotních prohlídek). 

• Příslušníci HZS („výjezdoví“) dokládají kopii osvědčení o zdravotní 

způsobilosti uložené u HZS. 

• Nositelé dýchací techniky – absolvují nad rámec běžné preventivní 

prohlídky navíc orientační spirometrické vyšetření a EKG (musí být v 

dokladu od lékaře uvedeno). 

• Periodika á 2 roky (viz čl. 6/CH Pokynu SIAŘ 25/2009, Řád výkonu služby v 

JPO. Upozornění:  Zřizovatel dobrovolné JPO může určit závaznost Řádu 

chemické služby HZS ČR – SIAŘ GŘ částka 21/2006 přiměřeně pro svou 

jednotku.). 

 



Ostatní záležitosti  

řešené NV č. 172 

• Podmínky a rozsah poskytování péče členům JSDHO a osobám vyzvaným 

k poskytnutí osobní pomoci, 

• systém pracovní pohotovosti u vybraných obcí a odměna za ni, 

• způsob poskytování náhrady ušlého výdělku členům JSDHO. 



Dotace z rozpočtu 

Ministerstva vnitra 

• Účelová neinvestiční dotace na výdaje 

spojené s činností JSDHO 

 

• Dotace na požární techniku 

 

 



Účelová neinvestiční dotace na 

výdaje spojené s činností JSDHO 
• JPO II, JPO III nebo JPO V, která provedla zásah v průběhu rozpočtového 

roku mimo svůj územní obvod na výzvu KOPIS. 

• Na zabezpečení akceschopnosti JPO II (neinvestiční opravy zásahové PT, 

provozní výdaje apod., mzdové výdaje na pracovní pohotovost pro 

zaměstnance a odměny členům). 

• Na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům-zaměstnancům 

JPO II nebo JPO III. 

• Na výdaje na odbornou přípravu (zpracovává HZS Ústeckého kraje). 

• Na výdaje za uskutečněný zásah JSDHO mimo územní obvod. 

• Na výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy, revize, technické 

prohlídky PT a věcných prostředků PO – pro JPO II, III, V, které provedly 

zásah mimo územní obvod. 

• Viz Podmínky pro poskytování a použití (www.hzscr.cz). 



Účelová neinvestiční dotace na 

výdaje spojené s činností JSDHO 
• Srovnání výše účelové neinvestiční dotace v letech 2013-2015 

 

 Rozpis položek dotace 2013 2014 Návrh 2015 

dotace na pohotovost 1 936 000 Kč 1 920 000 Kč 1 920 000 Kč 

dotace na člena 2 300 000 Kč 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 

dotace na výjezdy 808 105 Kč 1 033 236 Kč 

1 332 000 Kč 
dotace na OP 535 710 Kč 705 560 Kč 

dotace na věcné prostředky PO 427 185 Kč 0 Kč 

Celková udělená dotace 6 007 000 Kč 6 058 796 Kč 5 652 000 Kč 



Dotace na požární techniku 

Účelová dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky 

pro JPO 

• Poskytována na základě písemné žádosti obce (duben předcházejícího 

roku). 

• Pouze pro JPO II a JPO III. 

• Typy požární techniky vyhlašovány každoročně. 

• Výhradně na pořízení nové PT, výjimečně na technické zhodnocení 

rekonstrukcí vybraných typů PT. 

• Nová PT musí splňovat technické podmínky dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

• Rekonstrukce musí být provedena podle vzorové technické specifikace 

stanovené MV-GŘ HZS ČR. 

 

 



Kontaktní osoby  
HZS Ústeckého kraje 

• ÚO Most 

mjr. Ing. Radomír Krejčík, tel: 950 415 128, e-mail: radomir.krejcik@ulk.izscr.cz 

• ÚO Teplice 

mjr. Ing. Jan Bereznanin, tel: 950 441 238, e-mail: jan.bereznanin@ulk.izscr.cz 

• ÚO Děčín 

mjr. Ing. Vojtěch Slabina, tel: 950 435 349, e-mail: vojtech.slabina@ulk.izscr.cz 

• ÚO Chomutov 

mjr. Ing. Alexandr Hostin, tel: 950 421 335, e-mail: alexandr.hostin@ulk.izscr.cz 

• ÚO Litoměřice 

mjr. Ing. David Ďuriš, tel: 950 425 250, e-mail: david.duris@ulk.izscr.cz 

• ÚO Ústí nad Labem 

mjr. Mgr. František Růžička, tel: 950 431 374, e-mail: frantisek.ruzicka@ulk.izscr.cz 

• ÚO Žatec 

mjr. Mgr. Jakub Vlček, tel: 950 411 063, e-mail: jakub.vlcek@ulk.izscr.cz  

 

 

 

 



? DOTAZY ? 

Odpovědi na některé Vaše dotazy naleznete:  

 

• na webových stránkách HZS ČR: 

www.hzscr.cz 

 

• na webových stránkách HZS Ústeckého kraje: 

www.hzscr.cz/hzs-usteckeho-kraje.aspx  

 

• u kontaktní osoby územního odboru HZS Ústeckého kraje (viz výše), 

 

• u velitele Vámi zřizované jednotky SDH obce, 

 

• tady a teď… 

 



Děkuji za pozornost! 

 

 
www.hzscr.cz  


