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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



Povinnosti obce v samostatné působnosti a 

obecního úřadu na úseku PO – I. (§ 29 Zákona o PO)

• Zřizování jednotky SDH obce

• Akceschopnost JSDHO

• Odborná příprava členů JSDHO

• Zabezpečení a úhrada preventivních zdravotních prohlídek členů JSDHO

• Zajištění účasti velitelů a strojníků JSDHO na odborné přípravě

• Poskytnutí odměny členům JSDHO za zásah (např. motivační fin. výhody)

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

nařízenou odbornou přípravu

• Dokumentace PO



Povinnosti obce v samostatné působnosti a 

obecního úřadu na úseku PO – II. (§ 29 Zákona o PO)

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

na území obce;

• Zřizování ohlašovny požárů;

• Zabezpečení zdrojů vody pro hašení požárů a jejich použitelnosti;

• 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.



IZS –

integrovaný záchranný systém
= koordinovaný postup jeho složek při přípravě na MU a při provádění záchranných a

likvidačních prací

Základní složky IZS (zajišťují nepřetržitou pohotovost):

• Hasičský záchranný sbor ČR;

• Jednotky  požární  ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO

≠ SDHO, SHČMS;

• Zdravotnická záchranná služba;

• Policie ČR.

Ostatní složky IZS (poskytují plánovanou pomoc na vyžádání):

• např. vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil.



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

rozmístění JPO na území kraje (viz příloha zákona o PO a § 1 vyhl. 247).

Plán plošného pokrytí Ústeckého kraje vydán Nařízením Ústeckého kraje č.

7/2011 (jeho aktuální znění je uloženo u HZS Ústeckého kraje).

• 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).

• PORT.ALL – webová aplikace propojená s databází HZS ÚK



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 OPIS HZS Ústeckého

kraje.

Požární poplachový plán Ústeckého kraje vydala Rada kraje Nařízením

Ústeckého kraje č. 8/2011 (jeho aktuální znění je uloženo u HZS Ústeckého

kraje).

• 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.



Přeshraniční 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, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách, Hora Svatého 

Šebestiána, Jirkov, Kadaň, Kalek, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Kryštofovy 

Hamry, Vejprty, Dubí, Hrob, Krupka, Moldava (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)



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 dle zákona 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.



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).



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 jsou odborně způsobilí pro výkon funkce, kterou v jednotce zastávají

(osvědčení), 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 viz § 19 vyhl. 247.



Dokumentace 

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

Základní odborná příprava členů – 40 hod.  

• záznam o absolvování ZOP člena, protokol o přezkoušení a osvědčení

Pravidelná odborná příprava – dle zaměření (každoroční SIAŘ KŘ)

• roční plán OP a 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)

• protokol.

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

rámci pravidelné OP).



Další dokumentace 

o odborné způsobilosti

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,

• 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)



Dotace z rozpočtu 

Ministerstva vnitra ČR

• Účelová neinvestiční dotace na výdaje 

spojené s činností JSDHO

• Investiční dotace na požární techniku a 

požární zbrojnice



Účelová neinvestiční dotace – 1. fáze

„Na zabezpečení akceschopnosti“

• Pro 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.

2019 žádosti prostřednictvím RISPF – elektronický formulář, jehož výstup 

zaslat do datové schránky HZS kraje !PODEPSANÝ STAROSTOU!

- HZS kraje zkontroluje, vyhodnotí oprávněnost, příp. vyzve k odstranění 

zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě – obec podá novou žádost

• Viz Podmínky pro poskytování a použití - https://www.hzscr.cz/clanek/nabidky-a-zakazky-

dotace-a-granty-ucelova-neinvesticni-dotace.aspx 



Účelová neinvestiční dotace – 2. fáze

Zásahy, odborná příprava, věcné prostředky:

• Pro JPO II, JPO III nebo JPO V, která provedla zásah v průběhu 

rozpočtového roku mimo svůj územní obvod na výzvu KOPIS.

• Na výdaje na odbornou přípravu (podklad připraví 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.

Srovnání výše dotace v letech:

- 2018 – 3 496 903,- (požadavky obcí ve výši přes 6 mil. – 119/111 žadatelů) 

- 2017 – 3 547 838,-

- 2016 – 1 224 000,-

- 2015 – 1 932 000,-



Účelová neinvestiční dotace
Problematika z r. 2018:

• podpis oprávněné osoby a jeho identifikace

• LAU: 

CZ042x (x = dle ÚO, předčíslí EVČJ, 421-427)

• samovolné změny formuláře (ČNB, čestné prohlášení)

• kolonka „počet organizovaných výjezdů“ = počet družstev

• adresa žadatele dle ARES apod.

• název JSDHO („JSDHO Obec-dislokace“)

• oprávněnost podání žádosti – mzdové výdaje na člena v pracovním poměru 

• zápis fin. částek ve formuláři – nepřipisovat Kč nebo ,- (nezahrne se do součtu)

• psaní výzev k odstranění vad v žádosti a k úpravě částky

• vyčíslení OP (dle časové dotace) a správný zápis (uvádí se částky)

• neadekvátní požadavky na nákup věcných prostředků: 

(investiční výdaje, nadbytečné prostředky, servisní prohlídky a údržba), chybný zápis do 
jiné části žádosti, JPO V pouze se zásahem mimo katastr 

• TERMÍN podání žádosti do DS



Investiční dotace

Účelová dotace vybraným obcím na pořízení a rekonstrukci CAS nebo 

požární zbrojnice a na pořízení DA

• Poskytována na základě písemné žádosti obce (květen – červen 

předcházejícího roku).

• Pouze pro JPO II a JPO III a DA i pro JPO V.

Žádosti prostřednictvím webové aplikace RISPF:

- Vyplnit elektronickou žádost, její výstup zaslat v termínu do DS HZS kraje 

podepsanou starostou, příp. ve stanovené lhůtě odstranit nedostatky.

- Na CAS podat žádost opakovaně!!! Začít už letos!!!

Problematika viz výše + přílohy žádosti



Kontaktní osoby 

• Krajské ředitelství

mjr. Bc. Tomáš Štěpánek, tel.: 950 431 366, e-mail: tomas.stepanek@ulk.izscr.cz

kpt. Mgr. Jarmila Palicová, tel.: 950 431 364, e-mail: jarmila.palicova@ulk.izscr.cz

• 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. Bc. Miloš Hanuš, tel.: 950 431 375, e-mail: milos.hanus@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:

www.hzscr.cz

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

http://metodika.cahd.cz/

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

• u velitele Vámi zřizované jednotky SDH obce,

• tady a teď…

Děkuji za pozornost!


