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Historický pohled na požární ochranu 

• 14. století - vydávána nařízení k předcházení 
ohně a jeho likvidaci  -  Pražský statut O ohni 
 

• 16. a 17. století – vydávány podrobnější 
požární řády – Chrudim 1510, Kutná Hora 
1559, Jihlava 1613 
 

• 18. století – vydávány Zemské požární řády 

 



Historický pohled na požární ochranu 
 Sjednocení ustanovení obcí v království Českém Marií Terezií 

roku 1751 - Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka 
a dědiny markrabství moravského. V roce 1787 vydal Josef II. 
Požární řád pro markrabství moravské a vévodství slezské, 
který platil až do sedmdesátých let 19. století, kdy byl vydán 
zákon o požární policii. 



Doušek z Pramene práva 

ustanovení čl. 104 odst. 3 
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat 
obecně závazné vyhlášky.“  

ustanovení čl. 2 odst. 3 

„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v 
případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ 

ustanovení čl. 2 odst. 4 

„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a 
nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ 

 

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 



Doušek z Pramene práva 

ustanovení čl. 2 odst. 2 

„Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích 

stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“  

ustanovení čl. 2 odst. 3 

„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí 
být nucen činit, co zákon neukládá.“ 

ustanovení čl. 4 odst. 1 

„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v 
jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“ 

 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. , Listina základních práv a 
svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.  

 

 

 



Doušek z Pramene práva 

§ 29 odst. 1 písm. o) bod 1. 

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

 ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 10 písm. d), § 35 odst 1, 2 a odst. 3 písm. a) a § 84 odst. 
2 písm. h)  

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů 

 

§ 1 odst. 2 písm. d)  a § 15 
 

nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o 
požární ochraně, ve znění nařízení vlády 498/2002 sb., 
 

 



Doušek z Pramene práva 

Nález Ústavního soudu ČR sp. Zn. Pl. ÚS 25/06 
(Ostrov) – 487/2006 Sb., 

 

Nález Ústavního soudu ČR sp. Zn. Pl. ÚS 16/06 
 

- samostatná působnost obcí regulovaná 
právním předpisem minimálně síly zákona 
 

Nález Ústavního soudu ČR sp. Zn. Pl. ÚS 9/04 

- posuzování právního předpisu ÚS 



Vydání požárního řádu 

Vydání požárního řádu obce závisí na vůli obce 

Pokud obec OZVO Požární řád obce nevydá a bude 
povinnosti, které jí ukládá zákon zabezpečovat 
jiným způsobem není v rozporu se zákonem 



Obsah požárního řádu 

Požární řád, který neobsahuje všechny náležitosti 
podle § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,  

 

 

                      nelze považovat  
    za nezákonný 



Revize metodického doporučení 

 

 



Osoby zabezpečující požární ochranu v obci 

Osoba zabezpečující požární ochranu obce v 
samostatné působnosti 

- kontrola úrovně 

- vyhotovení zprávy 

- předkládání zprávy 
 

Pověření orgánů obce 

- zastupitelstvo obce 

- starosta obce 
 

Zajištění jednotkami požární ochrany 

 

 

 



Činnosti s hrozícím zvýšeným nebezpečím 
vzniku požáru 

Posouzení místní situace a podmínek 

Vyloučení činností s povinnostmi podle § 6 zákona o 
požární ochraně, předpisu kraje či obce 

 

Nestanoví se žádné činnosti 
 

Stanoví se konkrétní činnosti 

- ohlašovací povinnost  

 obecnímu úřadu a HZS kraje 

- zřízení preventivní požární hlídky 

- stanovení dalších podmínek 

 

 

 



Objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku 
požáru 

Objekty, resp. činnosti jsou dostatečně chráněny 
předpisy o požární ochraně  

 

U některých objektů může obec s ohledem na místní 
podmínky úroveň požární ochrany zvýšit 

 

Stanovení konkrétních  

objektů   

Stanovení podmínek 



Způsob zabezpečení požární ochrany v obci 

Ohlašovna požárů 

Řád ohlašovny požárů 

Seznam ohlašoven požárů   
 

Jednotky požární ochrany 

     Druhy a dislokace 

     JSDHO, společná jednotka, 
    požární hlídka 

     Početní stavy a vybavení 

     Místo shromáždění 



Stanovení stupně nebezpečí území obce  

1. Stanovení celkového kritéria Kc = Ko + Kui + Kz      
           příl. vyhl. 247/2001 ve znění vyhl. 226/2005 
                          Ko – kritérium počtu obyvatel 
                          Kui – kritérium charakt. území 
                          Kz – kritérium zásahů 
 

2. Zařazení území obce do příslušného stupně 
nebezpečí 
 

3. Stanovení jednotek PO pokrývající dané území v 
souladu se základní  tabulkou  plošného pokrytí 
dle přílohy zak. 133/85 o PO 



Kategorizace jednotek požární ochrany 
pro účely plošného pokrytí 

 

 JPO I - jednotka HZS kraje  

 JPO II - jednotka SDH obce 

 JPO III - jednotka SDH obce 

JPO IV - jednotka HZS 
podniku 

JPO V - jednotka SDH obce 

JPO VI - jednotka SDH 
podniku 

 územní působností místní  působností 

Celkem 6 kategorií jednotek PO 



Zdroje vody pro hašení požárů 

Zdroje vody stanoví kraj svým nařízením 

Obec nestanoví/stanoví zdroje vody pro hašení 
požárů nad rámec nařízení kraje 

 

Stanovení povinností vlastníku nebo uživateli 

 

 
 

 

 



Vyhlášení požárního poplachu 

signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován 
přerušovaným tónem sirény 

signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným 
elektronickou sirénou 

 

Porucha zařízení 



Seznam sil a prostředků – přílohy předpisu 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. ../20.., 
kterou se vydává požární řád 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního 
poplachového plánu …. kraje 

 Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. ../20.., 
kterou se vydává požární řád 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany 

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. ../20.., 
kterou se vydává požární řád 

Přehled zdrojů vody 

Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, 
čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim 

 



Metodické materiály 

http://www.hzscr.cz/clanek/jak-zpracovat-
pozarni-rad-obce-a-zvladnout-
technoparty.aspx 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnich-
predpisu-obci.aspx 
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Děkuji za pozornost 

 


