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Právní síla předpisů

� Nařízení EU
� Ústavní zákon
� Zákon
� Vyhláška
� Nařízení vlády
� Nařízení kraje
� Obecní či městská vyhláška



Základní předpisy PO
Mezi základní předpisy PO patří:

� Zákon č. 133/1985 sb. „O Požární ochraně“
� Zákon č. 238/2000 sb. „O HZS ČR“ – zrušen a 

nahrazen zákonem č. 320/2015 sb.
� Zákon č. 239/2000 sb. „O IZS“
� Zákon č. 240/2000 sb. „O krizovém řízení“
� Vyhláška č. 246/2001 sb. „O požární prevenci“
� Vyhláška č. 247/2001 sb. „O organizaci a činnosti 

jednotek požární 
ochrany“



Zákon č. 133/1985 sb. ve znění pozdějších 
předpisů o Požární ochraně

Hlavní části:

� Postavení a působnost - státní správy (§ 23)
- samosprávy (§ 27, § 29)

� Povinnosti fyzických, fyzických podnikajících a 
právnických osob (§ 5, § 6)

� Druhy JPO (§ 65 - § 69)
� Sankce za nedodržování zákona (§ 76 - § 79)



Zákon č. 133/1985 sb. ve znění pozdějších 
předpisů o Požární ochraně

Samospráva - Kraj (§ 27):

- Projednává koncepci PO v kraji

- Spolupracuje s JPO

- Vydává PPL kraje

- Určuje zdroje požární vody



Zákon č. 133/1985 sb. ve znění pozdějších 
předpisů o Požární ochraně

Samospráva – Obec a obecní úřad (§ 29):

- Obec zřizuje JPO obce a zajišťuje vybavení JPO

- Zabezpečuje odbornou přípravu

- Zřizuje ohlašovnu požáru

- Vydává Požární řád

- Poskytuje náhradu ušlého zisku 

(při výjezdu a cvičení )
- Provádí preventivně výchovnou činnost



Zákon č. 133/1985 sb. ve znění pozdějších 
předpisů o Požární ochraně

Povinnosti fyzických, fyzických podnikajících a 
právnických osob (§ 5, § 6)

- Každý je povinen počínat si tak, aby nezadal příčinu 
vzniku požáru

- Každý je povinen poskytnout přiměřenou osobní a 
věcnou pomoc



Zákon č. 133/1985 sb. ve znění pozdějších 
předpisů o Požární ochraně

Druhy JPO

JPO se dělí na:

- JPO I (HZS Kraje)
- JPO II (JSDH obce, kde někteří členové vykonávají 

službu jako své zaměstnání)
- JPO III (JSDH obce s územní působností)
- JPO IV (HZS podniku)
- JPO V (JSDH obce s místní působností)
- JPO VI (JSDH podniku)



Zákon č. 320/2015 sb. O Hasičském 
záchranném sboru  ČR

Hlavní části:

- Organizace, řízení a úkoly HZS ČR
- Práva a povinnosti příslušníků
- Změna zákoníku práce
- Změna branného zákona



Zákon č. 239/2000 sb. O Integrovaném 
záchranném systému

Hlavní části:

- Základní ustanovení
- Integrovaný záchranný sytém
- Postavení a úkoly státních orgánů
- Organizace záchranných a likvidačních prácí v 
místě zásahu

- Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 
mimořádných událostech

- Kontrola, pokuty, náhrada a finanční zabezpečení



Zákon č. 240/2000 sb. O krizovém řízení

Hlavní části:

- Základní ustanovení
- Vymezení pojmů
- Orgány krizového řízení
- Práva a povinnosti právnických a fyzických 
osob

- Kontrola, pokuty a náhrada
- Ustanovení společná a závěrečná



Vyhláška č. 246/2001 sb. ve znění pozdějších 
předpisů „O požární prevenci“

Vyhláška nařizuje:

- Zřízení únikových cest a nástupních ploch
- Označení vypínačů el. proudu, HUP, technologií atd.
- Provádění školení zaměstnanců o PO (periodicky)
- Vést požární řád
- Vést požární knihu
- Zřídit Řád ohlašovny požáru



Vyhláška č. 246/2001 sb. ve znění pozdějších 
předpisů „O požární prevenci“

Státní požární dozor:

- Kontroluje dodržování povinností stanovených 
předpisy o PO

- Posuzování projektové dokumentace a ověření 
dodržení

- Zjišťuje příčiny požáru
- Provádí kontroly akceschopnosti JPO II – JPO VI
- Ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků



Vyhláška č. 247/2001 sb. ve znění pozdějších 
předpisů O organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany

Hlavní body:

- Část první  – Jednotky požární ochrany
- Část druhá – Odborná způsobilost a příprava 
- Část třetí    – Způsob prokazování oprávnění 

hasičů, medaile a stejnokroj
- Část čtvrtá – Ustanovení přechodná a                   

závěrečná
- Přílohy



Vyhláška č. 247/2001 sb. ve znění pozdějších 
předpisů O organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany ochrany

Část první:

- Plošné pokrytí území, barevné označení vozidel
- Způsob zřizování, vnitřní organizace a vybavení JPO
- Organizace řízení v jednotkách
- Podmínky akceschopnosti jednotek
- Zásady velení a činnosti hasičů při zásahu
- Zásady činnosti jednotek na úseku civilní ochrany a 
ochrany obyvatel



Vyhláška č. 247/2001 sb. ve znění pozdějších 
předpisů O organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany

Plošné pokrytí území, barevné označení 
vozidel:

- Organizace plošného pokrytí území jednotkami 

požární ochrany  [k § 65 odst. 8 písm. a) zákona]

- Barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek

[k § 65 odst. 8 písm. c) zákona]



Vyhláška č. 247/2001 sb. ve znění pozdějších 
předpisů O organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany

Způsob zřizování, vnitřní organizace a 
vybavení jednotek [k § 65 odst. 8 písm. d) zákona]:

- Způsob zřizování jednotek   [§ 3]

- Vnitřní organizace jednotek   [§ 4, § 5, § 6]

- Vybavení jednotek a používání požární techniky a
věcných prostředků požární ochrany   [§ 7, § 8]



Vyhláška č. 247/2001 sb. ve znění pozdějších 
předpisů O organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany

Podmínky akceschopnosti jednotek
[k § 70 odst. 6 písm. b) zákona]:

- Akceschopnost jednotky  [§ 18]

- Dokumentace akceschopnosti jednotky  [§ 19]

- Strážní kniha, dokumentace odborné přípravy, 
staniční protokol radiových služeb, dílčí zpráva o 
zásahu  [§ 20]



Vyhláška č. 247/2001 sb. ve znění pozdějších 
předpisů O organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany

Část druhá:

- Požadavky na odbornou způsobilost [§ 32, § 33]

- Způsob provádění, ověřování a osvědčování 
odborné přípravy   [§ 34, § 35]

- Způsob provádění, ověřování a osvědčování 
pravidelné odborné přípravy   [§ 36 - § 40]



Vyhláška č. 247/2001 sb. ve znění pozdějších 
předpisů O organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany

Část třetí:

- Způsob prokazování oprávnění hasičů  [§ 41]

- Způsob udělování medaile  [§ 42]

- Náležitosti stejnokrojů zaměstnanců podniku a členů  [§ 43]

- Náležitosti funkčních označení zaměstnanců podniků a 
dalších osob na stejnokroji  [§ 44]

- Náležitosti funkčních označení členů na stejnokroji [§ 45]



Bojový řád

- jedná se o jakýsi manuál pro jednotlivé typy 
událostí

- specifikuje nebezpečí u zásahu a postupy 
- je pravidelně aktualizován
- je ke stažení na stránkách HZS ČR nebo ČAHD



Cvičební řád

- jedná návod „Jak cvičit“ jednotlivé druhy útoků a 
činnosti a jak se vybavit

- Specifikuje povely, rozkazy a signály 
- je pravidelně aktualizován
- je ke stažení na stránkách HZS ČR nebo ČAHD



Řády služeb

- řád strojní služby
- řád chemické služby 
- řád technické služby
- řád analogové radiové sítě

- řád výkonu služby


