
Obec z pohledu  
zákona o požární ochraně 

ŠKOLENÍ STAROSTŮ 2019 ČESKÉ BUDĚJOVICE   



HZS kraje 

Ředitel HZS kraje 

Úsek prevence a CNP - náměstek 

Úsek IZS a OŘ - náměstek 

Úsek ekonomický - náměstek 

Kancelář ředitele HZS kraje – ředitel kanceláře 



Úsek prevence a CNP 
Oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP 

(vedoucí oddělení) 

 

Oddělení ochrany obyvatelstva 

Oddělení krizového řízení 



Právní předpisy požární ochrany  
  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o PO“) 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 
nařízení vlády č. 498/2001 Sb. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky           
č. 221/2014 Sb. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 
znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 
Sb. 



Zákon o PO 
 (1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 
majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 
právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy 
na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. 

 (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil 
život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných 
mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li 
tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v 
tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.  



Zákon o PO 

ukládá povinností ministerstvům a jiným správním úřadům, 
právnickým osobám a fyzickým osobám 

vyjadřuje působností a postavení orgánů státní správy i 
samosprávy a postavení a povinností jednotek požární ochrany  

vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 
majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech  



Zákon o PO 
 Oblast „prevence“ 

povinnosti fyzických osob 

povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

povinnosti vlastníkům zdrojů vody 

povinnosti správním orgánům v samostatné a přenesené 
působnosti 

 Oblast „represe“ – definice a úkoly jednotek požární ochrany 

 Správní tresty 



Postavení obce dle zákona o PO 



Obec jako právnická osoba 
Plní povinnosti v závislosti na míře požárního nebezpečí provozované činnosti. 

Kategorie činností dle míry požárního nebezpečí (§ 4 zákona o PO) s přiřazením povinností ze 
zákona o PO: 

Bez zvýšeného 
požárního 
nebezpečí 

Se zvýšeným 
požárním 

nebezpečím 

S vysokým 
požárním 

nebezpečím 

§ 5 a 7  
zákona o PO 

§ 5, 6, 6b, 7, 13, 
15, 16, 16a  

zákona o PO 

§ 5, 6, 6a, 6b, 7, 
13, 15, 16, 16a  

zákona o PO 

Vyhláška o 
požární prevenci 

Vyhláška č. 
23/2008 Sb. 

ČSN, TPG atd. 



Povinnosti dle § 7 zákona o PO 

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto 
udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání 
vody pro hašení požárů. 

(2) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře 
vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru, nad rámec povinností stanovených v § 5, opatření pro včasné zjištění 
požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným 
množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo 
zemědělství podle zvláštního zákona. 

(3) Vlastník nebo uživatel nástupní plochy pro požární techniku je povinen ji 
označovat a udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární 
techniky. 

 



Samostatná působnost obce 
 povinnosti ve vazbě na jednotky požární ochrany - § 29 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a l) a 
m) zákona 

 dále zabezpečujete zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanovíte další 
zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti - § 29 odst. 1 písm. 
k) zákona 

 dále zřizujete ohlašovnu požáru a další místa, odkud lze hlásit požár - § 29 odst. 1 písm. j) zákona 

dále organizujete preventivně výchovnou činnost - § 29 odst. 1 písm. n) zákona 

dále vydává obecně závazné vyhlášky obce v oblasti požární ochrany - § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. a 2. 
zákona 

 a také zpracováváte stanovenou dokumentaci požární ochrany - § 29 odst. 1 písm. i) zákona, která je 
definována v § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, 
v platném znění 



Přenesená působnost obce 
 zajišťujete účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné 
přípravě, 

 zajišťujete úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

A vybrané obecní úřady 

   a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při 
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod, 

   b) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj 
územní obvod, 

   c) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje 
jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v 
počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.  



Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. 
Rozpracovává v podrobnostech povinnost krajů a obcí vést 
stanovenou dokumentaci požární ochrany.  

Nařízení kraje (https://www.kraj-jihocesky.cz/10/legislativa_kraje.htm) 

Poplachový plán kraje 
Podmínky k zabezpečení   
plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany 
zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určuje 
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
požární ochrany v budovách zvláštního významu 
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší  počet 

osob 
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Dokumentaci požární ochrany obce 
a) dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné 
jednotky požární ochrany, 

b) řád ohlašovny požárů, 

c) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti, 

d) požární řád obce, 

e) dokumentace k zabezpečení 

 1. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

 2. úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu, 

f) plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí (§ 20 
odst. 2), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště. 



Požární řád obce 
upravuje organizaci a zásady zabezpečení PO v obci a obsahuje: 
vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci 

podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v 
době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní 
situaci 

způsob nepřetržitého zabezpečení PO v obci 

kategorie JSDHO, její početní stav a vybavení 

přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé 
použitelnosti 



Požární řád obce 
 stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění 
jejich trvalé použitelnosti 

 seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár; jejich 
označení,  
přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“  
a další místa buď „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 

„150“ 

způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

 Součástí požárního plánu obce je seznam sil a prostředků jednotek PO z 
požárního poplachového plánu kraje. 

 



Vzor požárního řádu obce 
 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra  
č. 15/2005 

  Označení stanoviska:  

 Povinnosti v požárním řádu obce podle nálezu 
Ústavního soudu č. Pl. ÚS 17/02 a 16/97 

  

Vzor_obecně_závazné_vyhlášky_obce_požární_řád_(219858).pdf
Možnosti regulace vyhláškami obce.pdf
Možnosti regulace vyhláškami obce.pdf
Možnosti regulace vyhláškami obce.pdf


Řád ohlašovny požárů v obci 
 Upravuje: 

 způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci 

 vyhlášení požárního poplachu místní jednotce PO a její vyslání na místo události 

 oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko HZS kraje 

 pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci vč. náhradního opatření pro případ poruchy 
spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení 

Součástí řádu ohlašovny požárů je 

 seznam sil a prostředků jednotek PO z požárního poplachového plánu kraje 

 seznam důležitých telefonních čísel, zejména územně příslušné operační a informační středisko 
HZS kraje a jednotky PO zařazené do prvního stupně požárního poplachu pro obec dle požárního 
poplachového plánu kraje a na pohotovostní služby 

Řád ohlašovny požárů se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem. 



Dokumentace k zabezpečení preventivně 
výchovné činnosti v obci 

 Obsahuje: 
 rozpracování zaměření preventivně výchovné činnosti, stanovené 

Ministerstvem vnitra, podle místních podmínek 

 plán preventivně výchovné činnosti zpracovaný zpravidla na roční 
období 

 vyhodnocení preventivně výchovných akcí 

 Při zpracování této dokumentace obec spolupracuje zejména s hasičským 
záchranným sborem kraje, zapsanými spolky a obecně prospěšnými 
společnostmi působícími na úseku PO. 



SH ČMS 

 Sbory dobrovolných hasičů se při své činnosti podílí na předcházení požárů a spolupracují 
s obcemi při plnění jejich úkolů. Jednou z povinností obce danou zákonem o požární ochraně je 
zpracování dokumentace požární ochrany obce a preventivně výchovná činnost.  

 Proto Okresní odborná rada prevence (OORP) spolu s Hasičským záchranným sborem 
Jihočeského kraje, úsekem prevence a civilní nouzové připravenosti, pořádá odbornou přípravu 
preventistů sborů zaměřena zejména na tuto oblast. 

 Odbornou přípravu již organizována za účelem získání a prodloužení odznaků odbornosti SH ČMS 
referentů prevence a výchovné činnosti SDH a prohlubování znalostí jednotlivých preventistů 
sborů. Odborná příprava je nabízena nejen SDH, ale i obcím v rámci vzájemné spolupráce. 

 Preventista sboru je dle čl. 77 Stanov SH ČMS (v aktuálním znění) členem výboru sboru a na tuto 
činnost (zejména čl. 74, odst. 1 výše uvedených stanov) je v rámci odborné přípravy připravován. 



Dokumentace obce k zabezpečení úkolů PO pro 
období stavu ohrožení státu a válečného stavu 

 Obsahuje: 

 seznamy osob určených do JSDHO a v případě, že obec 
uvedenou jednotku nemá, seznam osob určených obcí do 
požární hlídky 

 plán požárních preventivních opatření na úseku PO pro období 
stavu ohrožení státu a válečného stavu 



Způsob uložení a kontroly dokumentace PO 
obce 

 Dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla 
k dispozici zejména orgánům krajů a obci a 
kontrolním orgánům 

 Ověření aktuálnosti dokumentace PO obce, příp. 
vyhodnocení její účinnosti provádí ten, kdo 
dokumentaci vydal, a to 1 x ročně. 



Zdroje informací 

 http://www.hzscr.cz/ 

 http://www.cahd.cz/ 

 https://www.dh.cz/ 
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Zdroje informací – HZS ČR 



Zdroje informací – HZS ČR 
  

  

  

  

  

  

  

  

Problematika rozdělávání a udržování otevřených ohňů 

Problematika rozdělávání a udržování otevřených ohňů.docx
Problematika rozdělávání a udržování otevřených ohňů.docx


Zdroje informací – HZS ČR 
 https://www.hzscr.cz/rady-pro-obce.aspx 
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Zdroje informací – HZS Jihočeského kraje 



SH ČMS 



Závěr 

  

  

  

 Dotazy? 


