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Mimořádná událost a její dopad 

 

 

 
Mimořádné události  

-živelní pohromy (větrná smršť,    

 povodeň, …) 

-požáry 

-havárie  (selhání technických zřízení   

 nebo uniky nebezpečných  

 látek)  
 

Dopad 
- výkon veřejné správy     

- komunální infrastruktura 

- veřejné služby  

- obyvatele obce 

- podnikatele   
 



Úrovně 

řízení 
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Obce s rozšířenou působností 

Stanice HZS kraje 

Místa zásahu 

VELITELÉ ZÁSAHU Štáb velitele 

zásahu 
“STAN” 

SEKTOR 

Úsek 

(SaP) 

Úsek 

(SaP) 

Starosta obce 

Krizový štáb obce 

OBEC 

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Hasičský záchranný 

sbor ČR 
- krajské ředitelství 

Hejtman kraje 

Krizový štáb kraje 

 KOPIS  

Územní odbor 

HZS kraje  

Starosta obce  

s rozšířenou působností 
OPIS - UO 

Krizový štáb obce 

s rozšířenou 

působností 
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Právní předpisy pro řešení 

mimořádných událostí 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 zákon č. 239 /2000 Sb., o integrovaném 

 záchranném systému 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 



Obec a mimořádná událost 
 § 15 a 16 zákona č. 239 /2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
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Obecní úřad 
 organizuje přípravu obce na mimořádné události, 

 podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným 

záchranným systémem, 

 zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím 

 podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce, 

 seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva 

 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací 
  zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím 

nebezpečím, 

 organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo starostou obce s rozšířenou 

působností evakuaci osob z ohroženého území obce, 

 organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, 

 je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné 

pomoci. 



Složky IZS 
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HZS ČR a 
jednotky PO
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záchranná 
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Správní úřady
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Komunální 
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 Veřejné - zřizované státem nebo obcemi 

– jednotka HZS kraje 

– jednotka sboru dobrovolných hasičů ( SDH) obce  

• kategorie JPOP II, JPO III, JPO V 

 Podnikové - zřizované právnickými nebo  

podnikajícími fyzickými osobami  

– jednotka HZS podniku 

– jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku 

– vojenská hasičská jednotka 

 
 

 

Druhy jednotek PO 

Jednotky požární ochrany jsou základní složkou IZS 
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Povinnosti obce  
§ 29 zákona o požární ochraně 

 Samostatná působnost obce 

 - zřizování jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

(jednotka SDH obce) 

- akceschopnost jednotky 

- péče o členy, úhrady výdajů členům 

 Přenesená působnost stát. správy 

- odborná způsobilost velitelů a strojníků 

- branná pohotovost státu 

- Vybrané obce -  akceschopnost jednotky SDH obce s 

územní působností JPO II, JPO III 

 



65,00% 

27,02% 

6,85% 

1,13% 
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Počty zásahů dle druhů jednotek 
(2012) 
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Úkoly jednotek PO 
§ 70 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně 

  hašení požárů, 

  záchranné práce při mimořádných událostech, 

  úkoly v ochraně obyvatel, podílí se na 

– evakuaci obyvatel, 

– označování oblastí s výskytem nebezpečných  látek, 

– varování obyvatel,  

– dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, 

– humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění  podmínek pro jeho 
nouzové přežití. 
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Plošné pokrytí území ČR 

Základní tabulka plošného pokrytí

Stupeň nebezpečí území obce Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na
místo zásahu

I A 2 JPO do 7 min a další do 1 JPO do 10 min

B 1 JPO do 7 min a další do 2 JPO do 10 min

II A 2 JPO do 10 min a další do 1 JPO do 15 min

B 1 JPO do 10 min a další do 2 JPO do 15 min

III A 2 JPO do 15 min a další do 1 JPO do 20 min

B 1 JPO do 15 min a další do 2 JPO do 20 min

IV A 1 JPO do 20 min a další do 1 JPO do 25 min



12 

Princip plošného pokrytí 



Předurčenost úkolů jednotek PO v ochraně obyvatelstva  

 

 obecné úkoly– místní působnost 
– jednotky kategorií JPO II, JPO III a JPO V 

– úkoly s ohledem na nebezpečí na daném území obce 

pomocí dostupných prostředků 
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Výkon služby jednotek PO 

Obecné úkoly jednotek SDH obcí.doc
Obecné úkoly jednotek SDH obcí.doc
Obecné úkoly jednotek SDH obcí.doc


Výkon služby jednotek PO 
Předurčenost  úkolů jednotek PO  

v ochraně obyvatelstva  

 speciální úkoly  
– speciálních úkolů vyvolaných specifickými riziky (povodňový 

plán, havarijní plán) i mimo území zřizovatele jednotky SDH obce 

– plní úkoly i technickými prostředky, které jim k plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva zapůjčí HZS ČR nebo jiný subjekt 

– pravidelná odborná příprava zpravidla probíhá tak, že se 
předurčené jednotky zúčastní taktického cvičení nebo jiné formy 
odborné přípravy, kterou organizuje HZS kraje, 

– specializační kurzy pro ovládání prostředků. 

 

 

 

14 

Speciální úkoly předurčených jednotek.doc
Speciální úkoly předurčených jednotek.doc
Speciální úkoly předurčených jednotek.doc
Speciální úkoly předurčených jednotek.doc


Oprávnění velitele zásahu  
§ 19 zákona č. 239/2000 Sb 

 zakázat vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu 

opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná 

  nařídit evakuaci osob popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k 

ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí  

 vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost; tato osoba je povinna 

výzvě vyhovět 

 nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních 

úprav 

 vyzvat k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci 
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Oprávnění velitele jednotky 

 zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Vyžadovat osobní a věcnou pomoc 

 Vstup na nemovitosti 

 Odstranění stavby nebo porostu 

 Opatření k zamezení opětovného vzniku požáru 

 Vyzvat osobu, aby  

- se vzdálila z místa zásahu 

- prokázala svoji totožnost 

- se podrobila se nutným omezením na místě zásahu 
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Velitelem zásahu je zpravidla velitel  jednotky požární ochrany 

 



Výkon služby jednotek PO 
Předpisy pro výkon služby 

 Bojový řád 
- nové souhrnné vydání od roku 1975 

  Cvičební řád  
–změna dělby práce v družstvu 

1+5,1+3,  

–nové souhrnné vydání 



Výkon služby jednotek PO 
Předpisy pro výkon služby 

 Řád výkonu služby jednotek PO (pokyn č.25 / 2009) 

– výkon služby jednotek v organizačním řízení 

– rozpracovány také úkoly jednotek PO v ochraně 
obyvatel 

– pravidla výkonu speciálních služeb 

– netýká se jednotek HZS krajů 

– vydáno v lednu 2010 

 

 Zřizování jednotek SDH obcí 
- metodika pro starosty obcí 

- zřizovací listiny, formuláře 

 www.hzscr.cz 
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Předpisy pro výkon služby 

 Bojový řád (2007) 

Nová kapitola – Ob (2011) 

 

 Činnost jednotek při povodních 

 Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci 

povodňové hlásné služby 

 Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem 

 Objektová evakuace 

 Plošná evakuace 

 Evakuační středisko 

 Varování obyvatelstva 

 Postraumatická péče obětem (TPP) 
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Jednotky SDH obcí 

 součástí plošného pokrytí území kraje 

 organizační složkou obce 

 není základní organizační složkou občanského 

sdružení (SHČMS, ČHJ, MHJ) 

 Problémy s : 

– akceschopností během celého dne, 

– uvolňováním členů do jednotky zaměstnavateli, 

– nezájem středního stavu v menších obcích, 

– zastaralost techniky, 

– v řadě obcí nezájem o jednotku SDH obce. 



Stav techniky jednotek SDH 

vybraných obcí 

Formy pořízení CAS pro j. SDH o.

565
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67

59
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1039
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obce
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státní příspěvek

převod AČR

kraj i stát

příspěvek kraje

zápůjčka HZS

zápůjčka jiná



Stav techniky jednotek PO 

 Dotace MV – GŘ HZS ČR obcím – investice 
– 2007 - 150 mil.Kč pro obce 

– 2008 – 100 mil. Kč 

– 2009 – 80 mil.Kč 

– 2010 – 86 mil. Kč 

– 2011 -  2013 – 10 mil Kč mil. Kč 

www.hzscr.cz – formuláře a postup podání  
   žádosti obce prostřednictvím 
HZS kraje (do konce dubna) 

Od roku 2000 do 2013 se přispělo 353 obcím 

 Přívěsy vydávání – 2100 ks,  

http://www.hzscr.cz/
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Obec Kraj Typ Body Finance mil. Dotace mil. 

1 Ostrava - Hrabová MSK CAS 17 4,5 1

2 Brumov - Bylnice ZLK CAS 16 4 1

3 Hradec Králové - Plácky KHK CAS 15 4,5 1

4 Zruč - Senec PLK CAS 15 4 1

5 Volary JČK CAS 14 3,5 1

6 Horní Maršov KHK CAS 14 2,5+1JZ 1

7 Rousínov JMK CAS 14 2,5+21JZ 1

8 Doubrava MSK CAS 13 4 1

9 Petrov nad Desnou OLK CAS 13 0,2+1BÚ 1

10 Nová Bystřice JČK CAS 12 2,5+2JZ 1

1 Kojetín OLK CAS 11 3,9 1

2 Česká Třebová PAK CAS 11 4,5 1

3 Nové Hrady JČK CAS 10 3,6 1

4 Ostrava - Pustkovec MSK CAS 10 4,5 1

5 Hradec nad Moravicí - Jakubčovice MSK CAS 9 4 1

Pořadník pro přiznání dotací na reprodukci PT na rok 2012

Náhradníci



Pořadí poskytnutí neinvestiční 

dotace 1/2 

1. Akceschopnost jednotek JPO II a JPO II 
a) 100 tis. Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce 

kategorie JPO II v režimu pohotovosti 

b) 50 tis. Kč na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům 

vykonávajícím službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II 

nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce  

 

2. Výdaje na odbornou přípravu k odborné 

způsobilosti dle délky kurzu (dává se až po 

jejím absolvování) 



Pořadí poskytnutí neinvestiční 

dotace 2/2 

3. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH 

obce na výzvu územně příslušného operačního 

a informačního střediska HZS kraje mimo její 

územní obvod  

4. Na věcné vybavení neinvestiční povahy 

jednotek JPO II a JPO III 

 



Neinvestiční dotace pro jednotky 

SDH obcí  

26 

Rok Celková výše dotace 

2009 99,7 mil.Kč 

2010 96,197 mil.Kč …..76,962 

2011 60 mil. Kč 

 

2012 , 2013 55 mil Kč 

 

 



Výdaje na zabezpečení  

akceschopnosti PO II 

Rok  Počet jednotek Výše dotace á jednotka 
celková 
dotace na 
JPO II 

% Podíl z 
celkového 
objemu 
dotace 

rok 
2011 

200 JPO II/1 á 100 000,-Kč/jednotka  
21 800 000 

Kč 

36 %, z  
60 000 000 

Kč 9 JPO II/2 á 200 000,-Kč/jednotka  

rok 
2012 

213 JPO II/1 á 100 000,-Kč/jednotka  
22 700 000 

Kč 

41 %, z 
 55 000 000 

Kč 7 JPO II/2 á 200 000,-Kč/jednotka  

rok 
2012 
 

220 JPO II/1 á 100 000,-Kč/jednotka  
23 600 000 

 Kč 

43 % z 
55 000 000 

Kč 8 JPO II/2 á 200 000,-Kč/jednotka  



Členové vykonávající službu v jednotce SDH 

obce jako svoje zaměstnání dle zákoníku 

práce 

Rok  
Počet 
členů 

Výše dotace á 
50 000,- 
Kč/člen 

% Podíl z celkového 
objemu dotace 

2011 146 7 300 000 Kč 9 %, z 60 000 000 Kč 

2012 161 8 050 000 Kč 14 %, z 55 000 000 Kč 

2013 170 8 500 000 Kč  15 %, z 55 000 000 Kč 



Kurz  (počet 

hodin) 

Účelová neinvestiční dotace 

obci na člena v kurzu v Kč 

40 1520 

24 910 

16 610 

8 300 

Dotace na kurzy odborné způsobilosti 

v roce 2013 
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Děkuji za pozornost 


