Některé povinnosti obce na úseku požární ochrany
a integrovaného záchranného systému:
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů:
§7
(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.1m)
§ 29
Obec a obecní úřad
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné
práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle
zvláštního právního předpisu3a) ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a
jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,
b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a
požární ochrany,
e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance
zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů
dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní
pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu
na území obce,
f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se
ve své pracovní době3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné
samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací
při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení
anebo nařízené odborné přípravy,
g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní
zdravotní prohlídky,
h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
zejména pro potřeby svého územního obvodu,
i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další
zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce
podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
m)spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím
účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,
n) organizuje preventivně výchovnou činnost,

o) obecně závaznou vyhláškou
1. vydává požární řád obce,
2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší
počet osob.
(2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím
fyzickým osobám.
(3) Obecní úřad na úseku požární ochrany
a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich
odborné přípravě,
b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.
(4) 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 stavu3c)
Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů:
§ 15
(1)Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění
záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.
(2)Obecní úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1
a) organizuje přípravu obce na mimořádné události,
b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným
systémem,
c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní
právní předpis nestanoví jinak,8)
d) hospodaří s materiálem civilní ochrany,
e) poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke
zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,
f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce,
g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky
civilní ochrany v obci.
(3)K plnění úkolů uvedených v odstavci 2 je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany.
Při zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce povinny
postupovat podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu.3)
(4)Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení,
s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto
účelem organizuje jejich školení.

(5)Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o
umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování
staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.

§ 16
Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací
a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,
b) organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností
evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.
Nařízení vlády č.172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
§1
(3) Dokumentaci požární ochrany obce tvoří
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.
MINIMÁLNÍ PODMÍNKY
A ROZSAH POSKYTOVÁNÍ PÉČE
ZASAHUJÍCÍM OSOBÁM
§ 18
Minimální podmínky a rozsah poskytování péče
(1)Minimálními podmínkami a rozsahem poskytování péče (dále jen "minimální podmínky
péče") zasahujícím příslušníkům jednotky hasičského záchranného sboru, členům jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku,
zaměstnancům zařazeným v jednotce hasičského záchranného sboru podniku a
příslušníkům vojenské hasičské jednotky, jakož i osobám vyzvaným k poskytnutí osobní
pomoci se rozumí zajištění
a) ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných prostředků v
nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah po dobu nejméně 2 hodin,
b) stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl
hodiny,

c) vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu déle
než 12 hodin.
(2)Osobám, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádějí práci v místech
ohrožení jejich zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled a zapůjčují se jim
odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci.
(3) Za zabezpečení minimálních podmínek péče odpovídá velitel zásahu.14)
§ 19
Náklady na zabezpečení
minimálních podmínek péče
(1) Náklady spojené s poskytováním ochranných nápojů podle § 18 odst. 1 písm. a) jsou
limitovány do výše dolní hranice stanovené sazby stravného podle zvláštních právních
předpisů, které stanoví výši sazeb stravného při pracovní cestě zaměstnanců v pracovním
poměru,15) a jde-li o příslušníky vojenské hasičské jednotky, hranicí stanovené sazby
stravného podle zvláštního právního předpisu, který stanoví výši sazeb stravného při služební
cestě vojáka z povolání.16) Výše nákladů na stravování poskytované podle § 18 odst. 1 písm.
b) v závislosti na délce trvání zásahu a fyzické náročnosti prací činí částku rovnající se 1,75
až 2,25násobku příslušné hranice podle věty první. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé
koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru.
(2) Délka zásahu se posuzuje jako doba trvání pracovní (služební) cesty podle zvláštních
právních předpisů.
(3) Při ubytování podle § 18 odst. 1 písm. c) se hradí prokázané výdaje na zajištění odpočinku
nebo poskytnuté ubytování.
(4) V případě nebezpečí z prodlení může náklady na zabezpečení minimálních podmínek péče
uhradit namísto obce Hasičský záchranný sbor České republiky.17) Náhradu takto
vynaložených výdajů poskytne Hasičskému záchrannému sboru České republiky obec v
rozsahu povinností stanovených jí zákonem.18)

