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1
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxkého kraje č. 1/2002
ze dne 27. 6. 2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob
Rada Xxxxxxxxxkého kraje se dne 27. 6. 2002 usnesla vydat na základě § 27 odst. 1 písm.. f)
bod 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
§ 7 a § 59 odst. l písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce").
(2) Akcí ve smyslu tohoto nařízení se rozumí společenská, kulturní, sportovní, politická,
obchodní, náboženská a jiná akce, které se účastní:
a) více než 200 osob,
b) méně než 200 osob, pokud tak stanoví organizátor akce nebo obec na jejímž území se
akce koná, a to na základě vyhodnocení stupně požárního nebezpečí, zejména z
hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu konání akce, únikových cest,
struktury účastníků akce (osoby s omezenou schopnosti pohybu) apod.
(3) Jestliže je akce pořádána na místě k tomuto účelu určeném podle zvláštního právního
předpisu1, nesmí počet účastníků překročit počet pro toto místo určený.
(4) Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá organizátor akce, není-li
smlouvou mezi ním a vlastníkem prostor, v nichž se akce koná, s výjimkou veřejného
prostranství, sjednáno jinak.2
(S) Organizátorem akce se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která akci pořádá a jde-li o
shromáždění podle zvláštního právního předpisu jeho svolavatel.3
Článek 2
Podmínky požární bezpečnosti při akcích
(1) Organizátor akce je povinen:
a) stanovit organizační opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a k zabezpečení
včasné a bezpečné evakuace osob v souladu se zvláštními právními předpisy,4
b) informovat o stanovených opatřeních v přiměřeném rozsahu účastníky akce, např.
rozmístěním informačních tabulek a značení, upozorněním v pozvánce nebo
prezentaci akce,
c) zřídit, je-li organizátorem akce právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, před
zahájením akce preventivní požární hlídku, stanovit úkoly pro její činnost, zabezpečit
její odbornou přípravu, zabezpečit její označení a plnění úkolů stanovených
preventivní požární hudce zvláštními právními předpisy.5~ Splnění uvedených úkolů
může po dohodě s organizátorem akce zabezpečit vlastník, popřípadě provozovatel
objektu, v němž je akce konána,
d) při akci, jejíž součástí je provádění činnosti se zvláštním rizikem (např. pyrotechnické
efekty a ohňostroje) zajistit dodržování povinností stanovených zvláštními právními
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předpisy,
e) oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostroji nejméně pět
pracovních dnů před jejím zahájením územně příslušnému odboru Hasičského
záchranného sboru Xxxxxxxxxkého kraje,
f) předložit zprávu o stanovení podmínek požární bezpečnosti nejméně pět pracovních
dnů před zahájením akce obci, na jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit a
jde-li o akci, která se má uskutečnit na katastrálním území více obcí, rovněž
krajskému úřadu, jde-li o
1. cirkusové představení s ustavením cirkusových stanů a zvěřince na veřejném
prostranství,
2. akci pořádanou na veřejné komunikaci,
3. akci s účastí diváků, jejíž součástí jsou požárně nebezpečné atrakce (používání
otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů spod.).
(2) Organizátor akce, pořádané na místě k tomuto účelu určeném podle zvláštního právního
předpisu1 je kromě toho povinen:
a) vytvořit podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, k tomu zejména vymezit
prostor pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany,
vyznačit zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární
techniky jednotek požární ochrany, u východů k úniku osob a u odběrních míst
požární vody,
b) umístit hasicí přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře
přístupných místech,
c) zajistit umístění prodejních míst, stánků a atrakcí tak, aby byl umožněn průjezd
mobilní požární techniky jednotek požární ochrany,
d) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární
ochrany,
e) při akci, jejíž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným zdrojem
zapálení (žhavé částice, žhavé předměty spod.), přijmout opatření k zabránění vzniku
a šílení požáru a použít požárně bezpečnostní zařízení ke snížení hořlavosti hořlavých
látek (scénických staveb, dekorací, textilií apod.) podle zvláštního právního předpisu,7
f) při akci uvnitř uzavřeného objektu zajistit zákaz plnění balónků plyny, které ve směsi
se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén).
Článek 3
Způsob zabezpečení podmínek požární bezpečnosti při akcích
Organizátor akce je povinen:
a) organizačně a technicky zajistit splnění podmínek požární bezpečnosti při akci,
přitom zejména stanovit povinnosti všech osob podílejících se na tomto zajištění a
prokazatelně je s nimi seznámit; při opakovaném pořádání akcí na shodném místě a za
shodných podmínek lze pro tyto akce splnění podmínek zajistit společně,
b) zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby 8> nebo technika požární ochrany
9~ kontrolu plnění podmínek požární bezpečnosti při akci a kontrolu povinností
stanovených právními předpisy o požární ochraně, a to před zahájením akce, v jejím
průběhu a po ukončení,
c) nezahajovat akci při zjištění závažných nedostatků v podmínkách požární
bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce,
d) přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze
odstranit, a při vzniku požáru je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob
nebo majetku.
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Článek 4
Povinnosti účastníků akce
Každý účastník akce včetně účinkujícího je povinen:
a) dodržovat opatření stanovená organizátorem akce,
b) dodržovat pokyny organizátora akce, pořadatelské služby a preventivní požární
hlídky, vydané k zabezpečení požární ochrany při akci,
c) nevnášet a nepoužívat při akci předměty nebo látky použitelné jako zápalný
prostředek (např. zápalná láhev), d) nepoužívat při akci prostředky, které mohou
způsobit hoření, není-li stanoveno v podmínkách požární bezpečnosti jinak,
d) počínat si při manipulaci s běžnými prostředky (např. zapalovač a podobná
zapalovadla) tak, aby nedošlo k požáru.10
Článek 5
Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami lze postihovat jako
přestupek11 a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich
podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt12.

(1)
(2)
(3)
(4)

Článek 6
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti týkající se požární ochrany při akcích
stanovené zvláštními právními předpisy.13
Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být
podmínky požární ochrany zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů.
Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto
nařízení, která je jeho nedmou součástí.
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení
ve Věstníku právních předpisů Xxxxxxxxxkého kraje.
Ing. Evžen Tošenovský, v. r.
hejtman kraje
Ing. Jiří Carbol, v. r.
zástupce hejtmana kraje

1) § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
2) § 2 odst. 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 15 a 16 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
5) Zejména § 13, § 15 a § 16a zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, § 24, § 26 a § 36 až 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
6) Např. zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška č.174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a
zacházení s nimi, zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 2 odst. 4 pístu. t) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
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8) § 11 odst. l zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 11 odst. 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpis~l.
10) § 17 odst. l pístu. a) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.
11) § 46 odst. i zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích; ve znění pozdějších předpisů.
12) § 11 odst.1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni), ve znění pozdějších
předpisů.
13) Zejména zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení
vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci).
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Příloha č. l
k nařízení č. 1/2002
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky
Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů.
Složení požární hlídky z nižšího počtu osob je možné pouze v případech, kdy veškeré
povinnosti určené požární hudce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.
Organizátor akce zajištuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek,
zejména aby:
a) byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly
musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky
obsáhnout a byly stanoveny vždy konkrétní fyzické osobě,
b) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě
většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční
způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání
informací.
Osoby, zařazené do požární hlídky, musí být starší 18 let, musí být tělesně a duševně
zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané
zajišfování evakuace osob) a musí absolvovat odbornou přípravu.
Velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou
páskou s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA" (doporučen je červený podklad s černým
nebo bílým nápisem).
Úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a
musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.
Velitel:
a. odpovídá za plnění úkolů požární hlídky a zajišfuje provedení kontrolních
úkonů ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, provedení záznamů o
jejich výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném
určeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli.
Záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno(a) člena požární hlídky, stav
prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich
odstranění,
b. předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce
organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem,
c. předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce
organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.
Požární hlídka:
a. provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např.
rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a
východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení
hydrantových skříní a hydrantových systémů) a vyžaduje předložení
příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených
povinností a podmínek požární bezpečnosti,
b. dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených
organizátorem akce, popř. obečním úřadem a vyžaduje jejich plnění,
c. plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.
Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:
a. zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s
charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými
jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární
hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán,
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základní dokumentace k požárně bezpečnostním zařízením, dokumenty
související s podmínkami stanovenými tímto nařízením); vymezení, o které
dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,
b. k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před
zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,
c. nosit v průběhu akce stanovené označení.
Minimálním obsahem odborné přípravy je:
a) seznámení se s pokyny pro činnost požární hlídky, opatřeními stanovenými
organizátorem akce, dokumentací požární ochrany, vztahující se k akci (požární řády,
požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, základní dokumenty k
požárně bezpečnostním zařízením v objektu a opatření stanovená organizátorem
akce),
b) způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a
poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru,
c) praktická část obsahuje vždy alespoň seznámení s rozmístěním a použitím věcných
prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem,
podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.
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Příloha č. 3
HZS …………..kraje
Č.j.: HSKL

-

-2003

Kladno ledna 2003
Počet listů:
Příloha: 1/

Schvaluji:…………………………………..
Generální ředitel HZS ČR
a náměstek ministra vnitra
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Hasičského záchranného sboru ……………. kraje
Adresa:

HLAVA I
ČÁST OBECNÁ
Čl. 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Hasičský záchranný sbor .….. kraje (dále jen„HZS kraje“) je součástí Hasičského
záchranného sboru České republiky, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví
obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných
událostech.
2. Postavení HZS kraje je dáno zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb..
3. HZS kraje je organizační složkou státu a účetní jednotkou dle zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 2
PŮSOBNOST
Působnost HZS kraje je stanovena zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o požární ochraně“) a zákonem č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 320/2002 Sb.
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Čl. 3
HLAVNÍ ÚKOLY
1. HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku požární ochrany:
a) zpracovává koncepci požární ochrany kraje,
b) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku
požární ochrany,
c) kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,
d) odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje,
e) zřizuje operační a informační středisko HZS kraje,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby HZS kraje,
g) řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách PO,
h) koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány,
i) soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků
jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí,
j) zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány
kraje v oblastech, které vymezuje zákon,
k) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek PO a řízení
záchranných prací,
l) zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy
jednotek PO na území kraje,
m) v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „generální
ředitelství“) řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek
hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí a podniků,
n) projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany,
o) zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji
krajskému úřadu,
p) zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární
ochrany podle zaměření stanoveného generálním ředitelstvím.
2. HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku integrovaného záchranného systému
(dále jen „IZS“):
a) zabezpečuje plnění úkolů operačních a informačních středisek IZS,
b) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji při zpracování
poplachového plánu IZS, zajišťuje havarijní připravenost a ověřuje ji
prověřovacími a taktickými cvičeními,
c) usměrňuje IZS na úrovni kraje,
d) spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu uceleného povodí
podle zvláštního právního předpisu,
e) uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud
mezinárodní smlouva nestanoví jinak,
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f) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS,
g) zpracovává poplachový plán IZS kraje,
h) koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných
a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra a krajským úřadem,
i) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu
složek IZS zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje
vzdělávací zařízení.
3. HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku krizového řízení:
a) podílí se na organizování součinnosti mezi správními úřady a obcemi v kraji při
přípravě na řešení krizových situací,
b) zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje,
c) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje,
d) podílí se na kontrole krizových plánů kraje,
e) zřizuje a provozuje pracoviště krizového řízení,
f) poskytuje prostřednictvím generálního ředitelství podklady k zajištění
připravenosti na řešení krizových situací ministerstvům a jiným ústředním
správním úřadům,
g) podílí se na plnění úkolů stanovených v krizovém řízení vládou, Ministerstvem
vnitra, hejtmanem kraje a krajským úřadem,
4. HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany
(dále jen „CO“):
a) zabezpečuje varování a vyrozumění,
b) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou

vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
c) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
d) organizuje hospodaření s materiálem CO,
e) sjednocuje postupy územních správních úřadů s krajskou působností a pověřených

obecních úřadů s rozšířenou působností v oblasti ochrany obyvatelstva,
f) vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO a staveb dotčených požadavky CO

v kraji,
g) je

dotčeným orgánem v územním stavebním řízení z hlediska ochrany
obyvatelstva,

h) organizuje

zjišťování a označování nebezpečných
dekontaminace a dalších ochranných opatření.

i)
j)

oblastí,

provádění

organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva,
usměrňuje postup při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich
personálu v kraji.
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Čl. 4
ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ HZS KRAJE
1. HZS kraje se vnitřně člení na:
- ředitelství HZS kraje (dále jen „krajské ředitelství“),
- územní odbory HZS kraje (dále jen „územní odbory“),
- jednotky HZS kraje.
2. Organizační součástí krajského ředitelství jsou krajské operační a informační středisko a
vzdělávací, technická a účelová zařízení.
3. Organizačními součástmi územních odborů jsou územní operační a informační střediska.
Čl. 5
ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ
(1) V čele HZS kraje je ředitel HZS kraje (dále jen „krajský ředitel“).
(2) Krajské ředitelství se vnitřně člení na úseky, které jsou tvořeny z odborů a oddělení, na
kancelář krajského ředitele (dále jen „kancelář“), která se člení na oddělení a na oddělení
kontroly. Odbory se dále člení na oddělení. V čele úseku stojí náměstek krajského ředitele, v
čele kanceláře stojí ředitel kanceláře, v čele odboru stojí ředitel odboru a v čele oddělení stojí
vedoucí oddělení. Struktura krajského ředitelství je následující:
(I) KANCELÁŘ KRAJSKÉHO ŘEDITELE
a) oddělení vnitřní správy,
b) oddělení personální a PaM.
(II) ÚSEK PREVENCE A PLÁNOVÁNÍ
1. Odbor prevence
a) oddělení kontrolní činnosti,
b) oddělení stavební prevence*,
c) oddělení zjišťování příčin vzniku požárů*.
2. Odbor ochrany obyvatelstva a plánování
a) oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva,
b) oddělení krizového a havarijního plánování.
(III) ÚSEK IZS A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
1. Odbor pro IZS
a) oddělení IZS a řízení jednotek PO,
b) oddělení strojní služby*,
c) oddělení chemicko-technické služby*.
d) stálý štáb velitele zásahu
2. Odbor operačního řízení, komunikačních a informačních systémů
a) oddělení krajské operační a informační středisko,
b) oddělení komunikačních a informačních systémů*.
(IV) ÚSEK EKONOMICKÝ
1. Odbor finanční
a) oddělení rozpočtu,
b) oddělení účetnictví.
2. Odbor provozní a správy majetku

18

a) oddělení zásobování*,
b) oddělení správy majetku*,
c) oddělení evidence majetku*.
(V)

Oddělení kontroly*

(VI)

Vzdělávací, technická a účelová zařízení, ke kterým patří:
1.
2.
3.
Čl. 6
SLUŽEBNÍ FUNKCIONÁŘI A VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI HZS KRAJE

(1) Každý příslušník a občanský zaměstnanec (dále jen „pracovník“) má pouze jednoho
bezprostředně přímého nadřízeného jímž je řízen a jemuž je zodpovědný za svou činnost.
(2) Služebními funkcionáři a vedoucími zaměstnanci HZS kraje (dále jen „vedoucí
pracovníci“) jsou:
1. Krajský ředitel

Krajského ředitele jmenuje do funkce a odvolává ministr vnitra na návrh generálního ředitele
HZS ČR (dále jen „generální ředitel“) po projednání s hejtmanem kraje. Krajský ředitel je
přímým nadřízeným svým náměstkům, řediteli kanceláře, ředitelům územních odborů
a vedoucímu oddělení kontroly. Předkládá generálnímu řediteli návrhy na jmenování a
odvolání svých náměstků, odpovídá za chod HZS kraje a jeho úkoly. Plní zejména tyto úkoly:
a) odpovídá za přípravu materiálů a zpracování odborných stanovisek potřebných pro
rozhodovací a řídící činnost generálního ředitelství,
b) rozhoduje ve své působnosti o využití rozpočtových prostředků HZS kraje
a odpovídá za dodržování rozpočtových příjmů a výdajů,
c) odpovídá za investiční činnost a správu majetku HZS kraje , za správnost podkladů
pro financování vybrané požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
a staveb, prostředků pro zabezpečení IZS, ochrany obyvatelstva, CO a krizového
řízení,
d) zabezpečuje uvolňování účelově vázaných finančních prostředků a předkládá
návrhy na poskytnutí účelových dotací,
e) odpovídá za odborné řízení a koordinaci činnosti HZS kraje,
f) předkládá příslušným funkcionářům generálního ředitelství a kraje návrhy
k zabezpečení úkolů přesahujících jeho pravomoc, zastupuje HZS kraje navenek,
zabezpečuje spolupráci na řízených úsecích se státními orgány, s orgány kraje, s
institucemi a občanskými sdruženími,
g) předkládá generálnímu řediteli ke schválení návrh celkových početních stavů HZS
kraje,
h) předkládá generálnímu řediteli ke schválení návrh organizačního řádu a struktury
pracovních míst HZS kraje a návrhy jejich změn,
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i) odpovídá za ochranu utajovaných skutečností a spisový řád HZS kraje,
j) odpovídá za připravenost HZS kraje pro období stavu ohrožení státu a válečného
stavu,
k) vydává v rámci své pravomoci interní akty řízení,
l) vykonává personální pravomoc v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,
m) má velitelskou pravomoc při řízení jednotek PO.
2. Náměstek krajského ředitele

Náměstek krajského ředitele zastupuje krajského ředitele ve svěřené působnosti.
Náměstka krajského ředitele jmenuje a odvolává generální ředitel na návrh krajského
ředitele. Náměstek krajského ředitele plní zejména tyto úkoly:
a) při pověření zastupuje krajského ředitele v době jeho nepřítomnosti, a to v plném
rozsahu jeho práv, povinností a odpovědnosti, kromě těch, které si krajský ředitel
vyhradil,
b) v rozsahu svěřené působnosti v příslušném úseku přímo řídí ředitele odborů,
vedoucí oddělení nebo vedoucí vzdělávacích, technických a účelových zařízení,
c) organizuje, řídí a kontroluje plnění úkolů podle pokynů krajského ředitele,
d) náměstek krajského ředitele, který stojí v čele úseku IZS a operačního řízení má
velitelskou pravomoc při řízení jednotek PO.
3. Ředitel kanceláře

Ředitel kanceláře je přímo podřízen krajskému řediteli. Odpovídá za činnost řízeného
pracoviště a za rozvoj svěřené činnosti. K tomu zejména:
a) organizuje, řídí, kontroluje a zodpovídá za práci podřízených pracovníků při plnění
úkolů a dodržování služební a pracovní kázně,
b) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z činnosti řízeného pracoviště,
c) zastupuje HZS kraje při jednáních s jinými orgány a organizacemi v rozsahu
vymezené věcné působnosti,
d) určuje pracovní náplně podřízených, podílí se na vytváření příznivých pracovních
podmínek, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na odměňování podle
platových předpisů,
e) plní další úkoly ve věcné působnosti řízeného pracoviště uložené krajským
ředitelem.
4. Ředitel odboru
Ředitel odboru je přímo podřízen náměstkovi krajského ředitele. Odpovídá za činnost
řízeného pracoviště a za rozvoj svěřené činnosti. K tomu zejména:
a) organizuje, řídí, kontroluje a zodpovídá za práci podřízených pracovníků při plnění
úkolů a dodržování pracovní kázně,
b) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z činnosti řízeného pracoviště,
c) zastupuje HZS kraje při jednáních s jinými orgány a organizacemi v rozsahu
vymezené věcné působnosti,
d) zpracovává pracovní náplně podřízených, podílí se na vytváření příznivých
pracovních podmínek, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na
odměňování podle platových předpisů,
e) plní další úkoly ve věcné působnosti řízeného pracoviště uložené příslušným
náměstkem krajského ředitele,
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f) ředitel odboru pro IZS má velitelskou pravomoc při řízení jednotek PO.
5. Ředitel územního odboru

Ředitel územního odboru je přímo podřízen krajskému řediteli. Je přímým nadřízeným
svým zástupcům a vedoucímu provozního oddělení, odpovídá za chod územního odboru a
jeho úkoly. Plní zejména tyto úkoly:
a) odpovídá za řízení a koordinaci činnosti územního odboru,
b) řídí a koordinuje práci územního odboru, zastupuje územní odbor navenek,
zabezpečuje spolupráci na řízených úsecích se státními orgány, s orgány státní
správy na spravovaném území, s institucemi a občanskými sdruženími,
c) vydává v rámci své pravomoci interní akty řízení,
d) odpovídá za ochranu utajovaných skutečností a spisový řád,
e) odpovídá za připravenost územního odboru na úseku obranných příprav a přípravu
k plnění úkolů za válečného stavu,
f) vykonává personální pravomoc v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,
g) má velitelskou pravomoc při řízení jednotek PO.
6. Zástupce ředitele územního odboru

Zástupce ředitele územního odboru (dále jen „zástupce ředitele“) zastupuje ředitele
územního odboru ve svěřené působnosti. Plní zejména tyto úkoly:
a) při pověření zastupuje ředitele územního odboru v době jeho nepřítomnosti, a to
v plném rozsahu jeho práv, povinností a odpovědnosti, kromě těch, které si
vyhradil,
b) v rozsahu svěřené působnosti v příslušném úseku přímo řídí vedoucí oddělení,
c) organizuje, řídí a kontroluje plnění úkolů podle pokynů ředitele územního odboru,
d) zástupce ředitele pro úsek IZS a služeb má velitelskou pravomoc při řízení
jednotek PO.
7. Vedoucí oddělení

V čele oddělení stojí vedoucí, který řídí jeho činnost. Podle pokynů přímého nadřízeného
(krajského ředitele, náměstka krajského ředitele, ředitele kanceláře, ředitele odboru, zástupce
ředitele územního odboru) zabezpečuje plnění stanovených úkolů a opatření uložených
přímým nadřízeným, kterému je za plnění úkolů zodpovědný.
8. Vedoucí zařízení

V čele vzdělávacího, technického, nebo účelového zařízení stojí vedoucí. Podle pokynů
přímého nadřízeného (náměstka ředitele, ředitele kanceláře) zabezpečuje plnění stanovených
úkolů nebo opatření, uložených přímým nadřízeným, kterému je za plnění úkolů odpovědný.
9. Velitel stanice, velící důstojník směny, velitel čety, velitel družstva

Jsou vedoucími pracovníky v jednotce HZS kraje ve směně. Mají velitelskou pravomoc
řídit síly a prostředky HZS kraje a vedoucí pracovníky pod ně zařazené v rámci
organizačního řízení a určené síly a prostředky v operačním řízení v návaznosti na právní
předpisy. Velitel stanice je přímým nadřízeným velitele čety, pokud není ustaven velící
důstojník směny. Velící důstojník směny je přímým nadřízeným velitele čety. Velitel čety je
přímým nadřízeným velitele družstva.
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Velitelskou pravomoc řídit síly a prostředky HZS kraje v operačním řízení má rovněž
ředitel HZS kraje, náměstek ředitele pro úsek IZS a operačního řízení, ředitel odboru pro IZS,
ředitel územního odboru, zástupce ředitele územního odboru pro IZS a operační řízení,
vedoucí oddělení IZS a řízení jednotek PO a vedoucí oddělení výkonu služby a IZS.
10. Mimo uvedených vedoucích pracovníků působí na HZS kraje další pracovníci, kteří jsou

oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných pracovníků HZS kraje a dávat jim
k tomuto účelu závazné pokyny. Jedná se o následující pracovníky:
a) řídící důstojník,
b) operační důstojník krajského operačního a informačního střediska,
c)
d)
Čl. 7
JEDNÁNÍ JMÉNEM HZS KRAJE
1. Jménem HZS kraje jedná krajský ředitel. V rozsahu stanoveném tímto organizačním
řádem, jinými předpisy nebo na základě písemného zmocnění krajského ředitele jednají
jeho jménem též náměstci krajského ředitele nebo ředitel kanceláře.
2. Ostatní pracovníci HZS kraje mohou jednat jménem HZS kraje jen na základě zmocnění
krajského ředitele.
3. Písemnosti HZS kraje podepisuje krajský ředitel. K podepisování určených písemností
HZS kraje může krajský ředitel pověřit příslušného náměstka, ředitele kanceláře, ředitele
odboru, nebo jiného pracovníka. Ve věcech výkonu státní správy na svěřeném úseku
podepisuje příslušné rozhodnutí věcně příslušný náměstek krajského ředitele nebo
vedoucí pracovník.
HLAVA II
ČÁST ZVLÁŠTNÍ
PŘEDMĚT ČINNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY ORGANIZAČNÍCH ČLÁNKŮ
KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ
Čl. 8
KANCELÁŘ
Kancelář zabezpečuje organizaci a koordinaci činnosti krajského ředitelství včetně agend
v oblasti organizační, personální práce, vzdělávání, právní, práce a mezd, sociální, styků
s veřejností, informací a zahraniční spolupráce. Kancelář se člení na oddělení vnitřní správy
a oddělení personální a PaM. Do působnosti ředitele kanceláře patří také vzdělávací a účelová
zařízení. Ředitel kanceláře je přímým nadřízeným vedoucích uvedených oddělení a
vedoucích vzdělávacích a účelových zařízení.
1. Oddělení vnitřní správy plní zejména následující úkoly:
a) odpovídá za organizaci a koordinaci činností spojených s postavením krajského
ředitele a realizaci jeho rozhodnutí včetně příslušných administrativních úkonů,
b) zabezpečuje ochranu utajovaných skutečností,
c) zabezpečuje právní činnost a tvorbu interních aktů řízení krajského ředitele,
d) zajišťuje styk s veřejností a získávání potřebných informací,
e) zabezpečuje agendu mezinárodních styků,
f) zabezpečuje chod podatelny a spisovny,
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g) vede agendu došlých návrhů, žádostí, stížností a podání adresovaných krajskému
řediteli.
2. Oddělení personální a PaM plní zejména následující úkoly:
a) zajišťuje personální agendu HZS kraje,
b) zajišťuje vzdělávání a odbornou přípravu pracovníků HZS kraje ve spolupráci
s odbornými útvary HZS kraje, metodicky řídí vzdělávací zařízení HZS kraje,
c) zpracovává mzdovou agendu a agendu sociálního zabezpečení pracovníků HZS
kraje,
d) zabezpečuje realizaci platové politiky, řídí a provádí výkaznictví v této oblasti,
e) zabezpečuje zproštění a osvobození příslušníků HZS kraje z vojenské evidence.
Čl. 9
ÚSEK PREVENCE A PLÁNOVÁNÍ
Úsek prevence a plánování je tvořen odborem prevence a odborem ochrany
obyvatelstva a plánování. V čele úseku stojí náměstek krajského ředitele, který je přímým
nadřízeným ředitelů uvedených odborů. Odborně řídí činnost územních odborů HZS kraje.
Čl. 10
ODBOR PREVENCE
Odbor prevence odpovídá za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti požární
ochrany, podílí se na odborné přípravě hasičů, na preventivně výchovné činnosti a organizuje
v rámci své působnosti porady a metodická zaměstnání. Zabezpečuje kontrolní činnost na
úseku požární ochrany, stavební prevenci a zjišťování příčin vzniku požárů. Odbor se vnitřně
dělí na oddělení kontrolní činnosti, oddělení stavební prevence a oddělení zjišťování příčin
vzniku požárů.
1. Oddělení kontrolní činnosti plní zejména následující úkoly:
a) vykonává státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně,
b) zpracovává plány kontrolní činnosti, zpracovává stanoviska k návrhům plánů
kontrol,
c) podílí se na přípravě nařízení krajů na úseku požární ochrany,
d) podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané
v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky.
2. Oddělení stavební prevence plní zejména následující úkoly:
a) zabezpečuje posuzování územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání
územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, pro
dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením, dokumentace
k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení
zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu
požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů,
b) ověřuje, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající
z posouzených podkladů a dokumentace dle písm. a) včetně podmínek
vyplývajících z vydaných stanovisek,
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3.

c) zabezpečuje plnění úkolů orgánů v území a stavebním řízení z hlediska ochrany
obyvatelstva,
d) vede evidenci staveb CO a staveb dotčených požadavky CO.
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů plní zejména následující úkoly:
a) provádí zjišťování příčin vzniku požárů a okolností majících vliv na šíření požáru,
b) zpracovává předepsanou dokumentaci v této oblasti,
c) spolupracuje s odbornými pracovišti HZS ČR a Policie ČR,
d) zpracovává rozbory požárů.
Čl. 11
ODBOR OCHRANY OBYVATELSTVA A PLÁNOVÁNÍ
Odbor ochrany obyvatelstva a plánování odpovídá za řešení problematiky
ochrany obyvatelstva včetně varování, evakuace, nouzového přežití a výchovy.
Připravuje podklady pro zpracování krizového plánu kraje. Odbor se vnitřně dělí na
oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva a oddělení krizového a havarijního plánování.

1. Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva plní zejména následující úkoly:
a) sjednocuje postupy orgánů s krajskou působností a obecních úřadů, právnických a
fyzických osob na úseku ochrany obyvatelstva,
b) usměrňuje postupy při zřizování zařízení CO v kraji a při odborné přípravě jejich
personálu v kraji,
c) usměrňuje obsah a zaměření přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné
pomoci včetně přípravy žáků základních a studentů středních škol,
d) stanovuje zásady varování, informování, ukrytí, nouzového přežití, evakuace,
individuální ochrany obyvatelstva v kraji a hospodaření s materiálem CO,
e) zabezpečuje zpracování úkolů ochrany obyvatelstva do havarijních a krizových
plánů a do opatření při přechodu z mírového na válečný stav,
f) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva.
2. Oddělení krizového a havarijního plánování plní zejména následující úkoly:
a) zpracovává havarijní plány kraje,
b) zpracovává vnější havarijní plány,
c) koordinuje zpracování opatření při přechodu z mírového na válečný stav
v působnosti HZS kraje,
d) zpracovává plán nezbytných dodávek HZS kraje pro krizové situace včetně
válečného stavu,
e) spolupracuje na zpracování podkladů pro pracoviště krizového řízení a stanovuje
zásady pro operační a technickou připravenost chráněných pracovišť,
f) připravuje podklady pro jednání bezpečnostní rady kraje.
Čl. 12
ÚSEK IZS A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
Úsek IZS a operačního řízení je tvořen odborem pro záchranný systém a odborem
operačního řízení, komunikačních a informačních systémů. V čele úseku stojí náměstek
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krajského ředitele, který je přímým nadřízeným ředitelů uvedených odborů a má velitelskou
pravomoc při řízení zásahu jednotek PO. Odborně řídí činnost územních odborů HZS kraje.
Čl. 13
ODBOR PRO IZS
Odbor pro IZS odpovídá za řešení problematiky IZS kraje, koordinaci záchranných
prací a spolupráci složek IZS, za usměrňování, koordinaci a kontrolu činnosti jednotek PO, za
organizaci a výkon služby v jednotkách HZS kraje a odbornou přípravu v této oblasti.
Odbor se vnitřně dělí na oddělení IZS a řízení jednotek PO, oddělení strojní služby a
oddělení chemicko-technické služby a stálý štáb velitele zásahu.
1. Oddělení IZS a řízení jednotek PO plní zejména následující úkoly:
a) předkládá podklady pro zpracování koncepce požární ochrany kraje a roční
zprávy o stavu požární ochrany kraje,
b) zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO v kraji, zpracovává návrhy
na organizaci a početní stavy HZS kraje, zpracovává a vede přehled o organizaci
jednotek PO a jejich vybavení,
c) v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím organizuje odbornou přípravu
příslušníků a velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
jednotek hasičských záchranných sborů podniků, připravuje prověřovací a
taktická cvičení jednotek PO,
d) řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje,
e) vede v rámci své působnosti přehled jednotek PO, jejich činností, početních stavů
a jejich vybavení a vede přehledy o ostatních složkách IZS na základě dohod
o součinnosti, vede a využívá stanovenou dokumentaci požární ochrany a IZS,
f) organizuje a zabezpečuje připravenost a akceschopnost jednotek PO, organizuje
a kontroluje výkon služby jednotek PO, sleduje a vyhodnocuje zásahy jednotek PO
a navrhuje příslušná opatření,
g) zpracovává podklady pro požární poplachový plán kraje, poplachový plán IZS
kraje a vnější havarijní plán,
h) podílí se na realizaci činnosti složek IZS v kraji a usměrňuje spolupráci těchto
složek, vyjadřuje se k dokumentům, které se svým obsahem dotýkají složek IZS,
vyhodnocuje společnou činnost složek IZS,
i)

připravuje podklady pro prověřovací a taktická cvičení IZS,

j)

podílí se na organizaci a koordinaci humanitární pomoci,

k) provádí státní požární dozor v oblasti akceschopnosti jednotek PO v kraji,
l)

organizuje psychologickou službu HZS kraje.

2. Oddělení strojní služby
a) zabezpečuje akceschopnost požární techniky a dalších strojních věcných
prostředků požární ochrany vybavených pohonnou částí včetně jejich základního
příslušenství,
b) zabezpečuje akceschopnost hydraulických vyprošťovacích zařízení,
c) zabezpečuje spolehlivou funkci opravárenských, diagnostických a dalších zařízení
umožňujících nepřetržitou pohotovost požární techniky k výjezdu,
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d) sleduje a vyhodnocuje nehodovost vozidel HZS kraje a jednotek PO v kraji,
3. Oddělení chemicko-technické služby
a) zabezpečuje akceschopnost ochranných prostředků pro hasiče,
b) zabezpečuje akceschopnost hasiv, prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro
dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek,
c) zabezpečuje akceschopnost záchranných a pneumatických vyprošťovacích
prostředků, prostředků pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami, pro činnost
na vodě, ve vodě a pod hladinou,
d) zajišťuje odbornou podporu při zásahu jednotek PO v prostředí nebezpečných látek
na místě zásahu a pro ochranu obyvatelstva,
e) podílí se na odborné přípravě hasičů.
4. Stálý štáb velitele zásahu
Zřizuje se z předurčených pracovníků HZS kraje pro potřeby operačního řízení a zásahu na
mimořádné události jako výkonný orgán velitele zásahu při rozsáhlých mimořádných
událostech v souladu s právním předpisem (vyhláška č.247/2001 Sb.).
Čl. 14
ODBOR OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ, KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ
Odbor operačního řízení, komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění
úkolů operačního řízení jednotek PO, za výstavbu a provoz informačních a komunikačních
sítí, zřízení a zabezpečení systému varování a za krizovou komunikaci. Odbor se vnitřně dělí
na krajské operační a informační středisko a oddělení komunikačních a informačních
systémů.
1. Krajské operační a informační středisko plní zejména následující úkoly:
a) zabezpečuje výkon služby na krajském operačním a informačním středisku,
b) zpracovává a zabezpečuje součinnost operačních a informačních středisek HZS
kraje, operačních středisek jiných složek IZS a zajišťuje součinnost složek IZS
v operačním řízení,
c) přijímá a vyhodnocuje zprávy o požárech a jiných mimořádných událostech, vysílá
stanovené síly a prostředky jednotek PO a složek IZS, právnických a fyzických
osob ve prospěch záchranných a likvidačních prací,
d) poskytuje informační podporu nasazeným jednotkám PO a složkám IZS, orgánům
krizového řízení a územním správním úřadům,
e) podílí se na shromažďování a vyhodnocení statistických údajů o požárech
a událostech řešených v rámci požární ochrany a IZS,
f) spolupracuje s bezpečnostní radou kraje a krizovým štábem kraje při řešení
mimořádných událostí a krizových situací,
g) shromažďuje, statisticky vyhodnocuje a analyzuje v rámci kraje údaje o požárech,
jiných mimořádných událostech, o činnosti jednotek PO a IZS, o závažných
haváriích a o vyhlášených krizových stavech a technických zásazích,
h) provádí varování a vyrozumění obyvatelstva.
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2. Oddělení komunikačních a informačních systémů plní zejména následující úkoly:
a) zabezpečuje činnost v oblasti linkových a rádiových přenosových prostředků včetně
zařízení systému varování a vyrozumění,
b) realizuje výstavbu varovacích systémů, navrhuje plány jejich rozvoje a
rekonstrukce, zabezpečuje jejich revize a údržbu,
c) zajišťuje provoz informačních systémů, výpočetní techniky a aktualizaci jejího
programového vybavení v rámci HZS kraje,
d) provozuje informační systémy v oblasti požární ochrany, krizového řízení a IZS,
e) zajišťuje dohled provozovaných rádiových sítí IZS, přenosových sítí a prostředků,
f) provádí pravidelné kontroly přenosových prostředků a koncových zařízení a
zajišťuje jejich údržbu,
g) spolupracuje a podílí se na zajištění funkce operačních a informačních středisek
HZS kraje.
Čl. 15
ÚSEK EKONOMICKÝ
Úsek ekonomický je tvořen odborem finančním a odborem provozním a správy
majetku. V čele stojí náměstek krajského ředitele, který je přímým nadřízeným ředitelů
uvedených odborů a vedoucímu technického zařízení.
Čl. 16
ODBOR FINANČNÍ
Odbor finanční odpovídá za přípravu rozpočtu HZS kraje a za rozpočtové hospodaření
podle schváleného rozpočtu. Odbor se vnitřně člení na oddělení rozpočtu a oddělení
účetnictví.
1. Oddělení rozpočtu
a) zpracovává podklady pro sestavení rozpočtu,
b) řídí čerpání rozpočtu HZS kraje, zpracovává analytické zprávy o jeho plnění,
c) předkládá návrh a zajišťuje poskytování účelové dotace ze státního rozpočtu pro
jednotky PO vybraných obcí a plní úkoly spojené s rozpisem neinvestiční dotace na
výdaje sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí kategorií JPO II a JPO III.
d) zabezpečuje sestavení podkladů pro financování vybrané požární techniky,
vybraných věcných prostředků požární ochrany a vybraných staveb, prostředků a
zařízení v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
2. Oddělení účetnictví
a) vykonává funkci účtárny HZS kraje, vede předepsanou účetní evidenci a
zpracovává předepsané doklady statistického výkaznictví,
b) provádí účetní analýzu hospodaření s rozpočtovými prostředky HZS kraje
v návaznosti na stanovený rozpočet,
c) organizuje a provádí pravidelné inventury majetku a podílí se na vyhodnocení
inventurních výsledků,
d) zabezpečuje výplatu mezd a ostatních peněžních náležitostí zaměstnancům HZS
kraje,
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e) shromažďuje a prověřuje podklady pro výplaty náležitostí a sociálních dávek
zaměstnancům HZS kraje,
f) odpovídá za odbornou přípravu zaměstnanců HZS kraje v oblasti finančního
zabezpečení.
Čl. 17
ODBOR PROVOZNÍ A SPRÁVY MAJETKU
Odbor provozní a správy majetku odpovídá za hospodaření s majetkem v působnosti HZS
kraje. Zajišťuje veškerou majetkoprávní agendu související s předepsanými výstupy na
resortní program a správu majetku. V jeho působnosti je také technické zařízení (sklad
materiálu a chráněné pracoviště). Odbor se dělí na oddělení zásobování, oddělení správy
majetku a oddělení evidence majetku.
1. Oddělení zásobování
a) na základě podkladů odborných pracovišť zpracovává plány materiálního a
technického zabezpečení,
b) řídí výběrová řízení v působnosti HZS kraje,
c) pořizuje movitý majetek včetně investičních nákupů, popřípadě převody práva
hospodaření,
d) zabezpečuje přípravu a rozpis rozpočtu a realizaci investičních výdajů na stavbách.
2. Oddělení správy majetku
a) řídí stavební investiční činnost, vypracovává souhrnné dokumenty investičního
rozvoje,
b) řídí provoz, údržbu, opravu techniky, materiálu a prověřuje čerpání přidělených
rozpočtových prostředků ve své působnosti,
c) provádí výkon funkce přímého investora na stavbách, koordinuje investorskou
činnost v rámci působnosti HZS kraje, plánuje a zabezpečuje nezbytné opravy,
rekonstrukce a údržbu nemovitostí,
d) zabezpečuje technický dozor a provádění revizí dle příslušných předpisů,
e) stanovuje limity a normy zásob materiálu a řídí skladové hospodářství,
f) ve své působnosti sleduje a vyhodnocuje provozuschopnost techniky a použitelnost
materiálu, navrhuje obměnu techniky a materiálu,
g) vyřazuje přebytečný a neupotřebitelný majetek a zabezpečuje převody vlastnictví
a práva hospodaření k přebytečnému a neupotřebitelnému majetku,
h) zabezpečuje fyzickou likvidaci přebytečného majetku a řídí odpadové hospodářství,
i) zabezpečuje nezbytné dodávky HZS kraje pro krizové situace včetně válečného
stavu dle zpracovaného plánu,
j) zabezpečuje ochranu objektů a majetku HZS kraje, stanoví a zabezpečuje režim
vstupu osob a vjezdu mobilní techniky do objektů HZS kraje,
k) zabezpečuje dodržování předpisů a kontrolu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, požární ochrany, energetické údržby, vodohospodářské a ekologické
činnosti.
3. Oddělení evidence majetku
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a) zajišťuje zpracování a evidenci smluv o převodech a vlastnictví nemovitého
majetku, nájemních smluv, vede operativní evidenci a dokumentaci objektů HZS
kraje,
b) řídí vytváření zásob věcných prostředků a jejich obměnu ve skladech HZS kraje,
c) zabezpečuje evidenci a účtování majetku HZS kraje.
Čl. 18
ODDĚLENÍ KONTROLY
Oddělení kontroly je v přímé působnosti krajského ředitele, kterému je vedoucí oddělení
kontroly přímo podřízen. Oddělení kontroly zabezpečuje kontrolní systém HZS kraje,
organizuje a koordinuje kontrolu plnění úkolů HZS kraje a kontroluje dodržování právních
předpisů a interních aktů řízení v praktické činnosti pracovníků HZS kraje. Plní zejména tyto
úkoly:
a) zpracovává plán kontrolní činnosti HZS kraje, zasílá jej Ministerstvu vnitra,
zajišťuje provádění kontrol a ročně plán kontrolní činnosti vyhodnocuje,
b) metodicky řídí kontroly odborných útvarů prováděné v rámci kraje, zpracovává
plán kontrol HZS kraje a zasílá Ministerstvu vnitra,
c) provádí kontroly v rámci plánu kontrolní činnosti, mimořádné a operativní kontroly
na pokyn ředitele HSZ kraje, podle zákona č. 552/1991 Sb., a zákona č. 320/2001
Sb.,
d) koordinuje vlastní kontrolní činnost ve vztahu k nadřízeným kontrolním orgánům a
vnějším kontrolním orgánům,
e) účastní se zahájení kontrolních akcí prováděných nadřízenými a vnějšími
kontrolními orgány, spolupracuje s nimi a účastní se projednávání výsledných
materiálů z těchto kontrol,
f) provádí interní audit a veřejnosprávní kontrolu ve smyslu ustanovení zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole.
HLAVA III
VZDĚLÁVACÍ, TECHNICKÁ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ
Čl. 19
ŠKOLICÍ STŘEDISKO ………….
1. Školicí středisko …………. je vzdělávacím zařízením zřízeným HZS kraje. Zejména
připravuje, organizuje a provádí odbornou přípravu pracovníků HZS kraje, velitelů a
vedoucích složek IZS a pověřených osob v oblasti krizového řízení, IZS a ochrany
obyvatelstva a poskytuje odbornou a metodickou pomoc. V jeho čele stojí vedoucí
školicího střediska.
Čl. 20
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
1. Sklad ……. je technickým zařízením HZS kraje zřízeným pro skladování, ošetřování a
obměnu materiálu.
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2. Chráněné pracoviště …….. je technickým zařízením HZS kraje zřízeným k zabezpečení
činnosti HZS kraje zejména za stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Čl. 21
ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ
1. Rekreační středisko ……….. je účelovým zařízením HZS kraje zřízeným zejména pro
rekreaci a další aktivity zaměstnanců HZS kraje a jejich rodinných příslušníků.
2. Rehabilitační středisko ……… je účelovým zařízením HZS kraje zřízeným zejména pro
účely zdravotní rehabilitace příslušníků HZS kraje.
HLAVA IV
ÚZEMNÍ ODBOR
Čl. 22
PŮSOBNOST
(1) Územní odbor je zřízen pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany,
IZS, ochrany obyvatelstva a k plnění stanovených úkolů na úseku krizového řízení.
(2) Místní působnost územního odboru je při výkonu státní správy dána územím určeným
ředitelem HZS kraje. Název územního odboru je zpravidla odvozen od názvu města, ve
kterém sídlí. Územními odbory HZS kraje jsou:
územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 2152, 256 11 Benešov,
územní odbor …………………

( adresa ),

..
územní odbor …………………

( adresa ).
Čl. 23
HLAVNÍ ÚKOLY

(1) Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku požární ochrany:
a) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku
požární ochrany,
b) zpracovává návrh požárního poplachového plánu spravovaného území,
c) zpracovává návrh zdrojů vody pro hašení požárů,
d) zpracovává návrh podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů a při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
e) odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje na spravovaném
území.
(2) Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku IZS:
a) provozuje územní operační a informační středisko HZS kraje,
b) zabezpečuje provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS,
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c) organizuje prověřovací a taktická cvičení IZS nařízená starostou obce s rozšířenou
působností, nebo ředitelem HZS kraje.
(3) Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku ochrany obyvatelstva a CO :
a) zabezpečuje varování a vyrozumění obyvatelstva,
b) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou
vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
c) podílí se na koordinaci humanitární pomoci,
d) vede evidenci staveb CO a staveb dotčených požadavky CO,
e) organizuje hospodaření s materiálem CO,
f) je dotčeným
obyvatelstva,

orgánem

v územním

stavebním

řízení

g) organizuje zjišťování a označování nebezpečných
dekontaminace a dalších ochranných opatření,

z hlediska
oblastí,

ochrany
provádění

h) podílí se na postupu při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich
personálu.
(4) Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku krizového řízení:
a) provozuje pracoviště krizového řízení,
b) zabezpečuje podklady pro zpracování krizového plánu kraje,
c) spolupracuje při zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů,
d) podílí se na činnosti bezpečnostních rad určených obcí.
Čl. 24
ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNÍHO ODBORU
(1) V čele územního odboru je ředitel územního odboru.
(2) Územní odbor se vnitřně člení na úseky, které jsou tvořeny z oddělení a na oddělení
provozní. V čele každého úseku stojí zástupce ředitele, v čele oddělení stojí vedoucí oddělení.
Organizační struktura územního odboru je následující:
(I)

ÚSEK PREVENCE A PLÁNOVÁNÍ
a) oddělení prevence,
b) oddělení ochrany obyvatelstva,
c) oddělení krizového a havarijního plánování

(II) ÚSEK IZS A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
a) oddělení IZS a výkonu služby,
b) oddělení služeb*,
c) oddělení územní operační a informační středisko,
d) oddělení komunikačních a informačních systémů*.
(III) ODDĚLENÍ PROVOZNÍ
(IV) STANICE HZS KRAJE
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HLAVA V
PŘEDMĚT ČINNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY ORGANIZAČNÍCH ČLÁNKŮ
ÚZEMNÍHO ODBORU
Čl. 25
ÚSEK PREVENCE A PLÁNOVÁNÍ
Úsek prevence a plánování je tvořen oddělením prevence, oddělením ochrany
obyvatelstva a oddělením krizového a havarijního plánování. V čele úseku stojí zástupce
ředitele, který je přímým nadřízeným vedoucích uvedených oddělení.
1. Oddělení prevence plní zejména tyto úkoly:
a) vykonává státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochrany,
b) zpracovává podklady k plánům kontrolní činnosti,
c) podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané
v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami a přípravky,
d) zabezpečuje v rámci výkonu státního požárního dozoru úkoly na úseku stavební
prevence,
e) provádí zjišťování příčin vzniku požárů a okolností majících vliv na šíření požárů,
zpracovává předepsanou dokumentaci a rozbory požárů.
2. Oddělení ochrany obyvatelstva plní zejména tyto úkoly:
a) analyzuje účinky možných mimořádných událostí a jejich vliv na obyvatelstvo
a životní prostředí,
b) plánuje a předkládá odpovídající opatření na ochranu obyvatelstva v oblastech
varování a informování, kolektivní ochrany, individuální ochrany, evakuace,
nouzového přežití a humanitární pomoci,
c) eviduje stavby CO a stavby dotčené požadavky CO a provádí jejich kontrolu a
zpracovává stanoviska k dokumentaci těchto staveb,
d) podílí se na realizaci postupu při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě
jejich personálu.
3. Oddělení krizového a havarijního plánování plní zejména tyto úkoly:
a) spolupracuje při zpracování krizového plánu kraje,
b) zpracovává havarijní plán svěřeného území a vnější havarijní plán,
c) spolupracuje na zpracování podkladů pro pracoviště krizového řízení HZS kraje,
d) připravuje podklady pro jednání bezpečnostních rad určených obcí,
e) podílí se na zpracování stanovisek k dokumentaci staveb určených pro přípravu na
krizové stavy v rámci území.
Čl. 26
ÚSEK IZS A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
Úsek IZS a operačního řízení je tvořen oddělením IZS a výkonu služby, oddělením
služeb, územním operačním a informačním střediskem a oddělením komunikačních a
informačních systémů. V čele úseku stojí zástupce ředitele, který je přímým nadřízeným
vedoucích uvedených oddělení a velitelů stanic HZS kraje.

32

1. Oddělení IZS a výkonu služby plní zejména tyto úkoly:
a) zpracovává podklady pro koncepci požární ochrany kraje a roční zprávy o stavu
požární ochrany kraje,
b) řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje v působnosti spravovaného území,
c) zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO na spravovaném území,
zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení,
d) v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím a HZS kraje organizuje odbornou
přípravu příslušníků HZS ČR, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí, jednotek hasičských záchranných sborů podniků a připravuje
prověřovací a taktická cvičení jednotek PO,
e) organizuje a zabezpečuje připravenost a akceschopnost jednotek PO, organizuje
a kontroluje výkon služby jednotek PO, sleduje a vyhodnocuje zásahy jednotek PO
a navrhuje příslušná opatření,
f) zpracovává podklady pro požární poplachový plán, poplachový plán IZS a vnější
havarijní plán, které jsou součástí krizového plánu kraje,
g) podílí se na činnosti složek IZS v okrese a usměrňuje spolupráci těchto složek,
vyjadřuje se k dokumentům, které se svým obsahem dotýkají složek IZS,
vyhodnocuje společnou činnost složek IZS,
h) připravuje podklady pro prověřovací a taktická cvičení IZS,
i) podílí se na organizaci a koordinaci humanitární pomoci.
2. Oddělení služeb plní zejména tyto úkoly:
a) v oblasti strojní služby zabezpečuje akceschopnost požární techniky a dalších
věcných prostředků požární ochrany včetně opravárenských, diagnostických a
dalších zařízení umožňujících nepřetržitou pohotovost požární techniky k výjezdu,
b) v oblasti chemicko-technické služby zabezpečuje akceschopnost ochranných
prostředků pro hasiče, prostředků pro práci s nebezpečnými látkami,
dekontaminaci a detekci plynů a nebezpečných látek, dále hasiv, záchranných a
pneumatických vyprošťovacích prostředků, prostředků pro práci ve výškách a nad
volnými hloubkami, pro činnost na vodě, ve vodě a pod hladinou a zajišťuje
odbornou podporu při zásahu jednotek PO v prostředí nebezpečných látek na místě
zásahu a pro ochranu obyvatelstva. Podílí se na odborné přípravě hasičů.
3. Územní operační a informační středisko plní zejména tyto úkoly:
a) zabezpečuje výkon služby na územním operačním a informačním středisku HZS
kraje,
b) zabezpečuje na stanoveném území součinnost operačních středisek jiných složek
IZS a zajišťuje součinnost složek IZS v operačním řízení,
c) přijímá a vyhodnocuje zprávy o požárech a jiných mimořádných událostech, vysílá
stanovené síly a prostředky jednotek PO a složek IZS, právnických a fyzických
osob ve prospěch záchranných a likvidačních prací,
d) vede v rámci své působnosti přehled jednotek PO, jejich činností, početních stavů
a jejich vybavení a vede přehledy o ostatních složkách IZS na základě dohod
o součinnosti, vede a využívá stanovenou dokumentaci PO a IZS,
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e) poskytuje informační podporu nasazeným jednotkám PO a složkám IZS, orgánům
krizového řízení a územním správním úřadům,
f) podílí se na shromažďování a vyhodnocení statistických údajů o požárech
a událostech řešených v rámci PO a IZS,
g) poskytuje informační podporu nasazeným jednotkám PO a složkám IZS, orgánům
krizového řízení a územním správním úřadům,
h) podílí se na činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu určené obce při řešení
mimořádných událostí a krizových situací.
4. Oddělení komunikačních a informačních systémů plní zejména tyto úkoly:
a) zabezpečuje provoz a údržbu spojových prostředků,
b) zajišťuje provoz informačních systémů, výpočetní techniky a aktualizaci jejího
programového vybavení.
Čl. 27
ODDĚLENÍ PROVOZNÍ
(1) Vedoucí provozního oddělení je přímo podřízen řediteli územního odboru.
(2) Oddělení provozní plní zejména tyto úkoly:
a) zabezpečuje organizační a administrativní úkony spojené s postavením ředitele
územního odboru a realizaci jeho rozhodnutí,
b) zabezpečuje chod podatelny a spisovny,
c) odpovídá za hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky a
zabezpečení provozu územního odboru,
d) odpovídá za zabezpečení úkolů v oblasti personální práce, vzdělávání, mezd a
sociálního zabezpečení.
HLAVA VI
Čl. 28
JEDNOTKY HZS KRAJE
(1) Jednotka HZS kraje plní úkoly dle § 70 zákona o požární ochraně, její vnitřní organizaci
stanoví právní předpis (vyhláška č. 247/2001 Sb.).
(2) Typ, početní stav a dislokaci jednotky HZS kraje určuje generální ředitelství na základě
plošného pokrytí území kraje jednotkami PO a předurčenosti jednotky PO pro speciální
činnosti na území republiky nebo poskytnutí mezinárodní pomoci.
(3) Jednotky HZS kraje jsou dislokovány na stanicích. V čele stanice je velitel stanice
s velitelskou pravomocí při řízení zásahu jednotek PO. Dalšími vedoucími pracovníky
s velitelskou pravomocí jsou velící důstojník směny, velitel čety a velitel družstva.
Čl. 29
SEZNAM STANIC HZS KRAJE
(1)Územní odbor …………….
Stanice č. 1– adresa
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Stanice č. 2– adresa
Stanice č. 3– adresa
.
(2)Územní odbor ……………..
Stanice č. 1 – adresa
Stanice č. 2 – adresa
Stanice č. 3 – adresa.
.
(X)Územní odbor ………………
Stanice č. 1 – adresa
Stanice č. 2 – adresa
Stanice č. 3– adresa
.
HLAVA VII
VZTAHY, SOUČINNOST, SPOLUPRÁCE
Čl. 30
VZTAHY K JINÝM ÚSTŘEDNÍM SPRÁVNÍM ÚŘADŮM, K STÁTNÍM A JINÝM
ORGÁNŮM A ORGANIZACÍM A ÚZEMNÍM ORGÁNŮM STÁTNÍ SPRÁVY A
SAMOSPRÁVY.
Vztahy HZS kraje k jiným ústředním správním úřadům, k státním a jiným orgánům a
organizacím a územním orgánům státní správy a samosprávy vyplývají z jeho postavení a
působnosti.
1. Vztahy k Ministerstvu vnitra a dalším ústředním správním úřadům:
a) plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra v rámci svěřené působnosti,
b) prostřednictvím generálního ředitelství poskytuje podklady ministerstvům a jiným
ústředním správním úřadům a jejich územním úřadům s krajskou působností pro
koordinaci prevence, k zajištění připravenosti na řešení krizových situací a
mimořádných událostí a při kontrole krizové dokumentace.
2. Vztahy k orgánům státní správy a samosprávy:
a) podílí se na činnosti bezpečnostní rady kraje a určených obcí,
b) zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány
kraje v oblastech, které vymezuje zákon,
c) zpracovává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji krajskému
úřadu,
d) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji při zpracování
poplachového plánu IZS,
e) sjednocuje postupy územních správních úřadů s krajskou působností v oblasti
ochrany obyvatelstva.
3. Vztahy k Policii ČR
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a) spolupracuje s Policií ČR jako základní složkou IZS při likvidaci požárů, jiných
mimořádných událostí a krizových situací,
b) spolupracuje s Policií ČR při zjišťování příčin vzniku požárů.
4. Vztahy k dalším subjektům
a) zabezpečuje u územních správních úřadů, právnických osob a podnikajících
fyzických osob odbornou přípravu ke zvýšení jejich profesionální a odborné
připravenosti pro plnění úkolů při mimořádných událostech a krizových situacích,
b) koordinuje zabezpečení požární ochrany v kraji s ostatními orgány,
c) organizuje součinnost mezi správními úřady, obcemi a vybranými právnickými
osobami a podnikajícími fyzickými osobami v kraji v oblasti krizového řízení.
HLAVA VIII.
PORADNÍ ORGÁNY
Čl. 31
PORADNÍ ORGÁNY A ODBORNÉ KOMISE
(1) Podle potřeby ustavuje krajský ředitel poradní orgány a odborné komise.
(2) Složení, působnost a způsob jednání poradních orgánů a jejich jednací řády stanoví
krajský ředitel pokynem.
HLAVA IX.
ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. 32
ZÁVAZNOST, ZMĚNY A DOPLŇKY
(1) Organizační řád se vydává na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR a
náměstka ministra vnitra č. 1/2001, kterým se stanoví pravidla pro přípravu organizačních
norem hasičských záchranných sborů krajů a je závazný pro všechny pracovníky HZS
kraje.
(2) Návrhy na změny nebo doplnění organizačního řádu podávají vedoucí pracovníci
služebním postupem krajskému řediteli, který rozhodne o jejich zapracování či zamítnutí.
(3) Vedoucí pracovníci
jsou povinni podřízené pracovníky s organizačním řádem
prokazatelně a neprodleně seznámit; organizační řád je přístupný pracovníkům ředitelství
a je uložen u vedoucích pracovníků.
(4) Nedílnou součástí organizačního řádu je schéma organizační struktury HZS kraje uvedené
v příloze.
Čl. 33
Organizační řád HZS kraje schválený generálním ředitelem dne . ledna 2002 pod
čj…………… se zrušuje.
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Čl. 34
Organizační řád nabývá účinnosti dnem vydání.
Poznámka:
Symbolem * jsou v textu označena oddělení jejichž zřízení (zejména u menších HZS krajů)
může být problematické a je proto možné je zřídit jen jako pracoviště. Předpokládá se také,
že zvláště u menších krajů mohou být některá oddělení sloučena.
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NAŘÍZENÍ
xxxxxxxxxkého kraje č. . /2003
ze dne …………2003,
kterým se vydává Požární poplachový plán xxxxxxxxkého kraje
Rada xxxxxxxxkého kraje vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
k provedení § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslu § 4 nařízením vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně ve znění nařízení vlády č.498/2002 Sb. a § 19 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o
některých podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného systému, toto nařízení
kraje:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Požární poplachový plán xxxxxxxxxxkého kraje (dále jen „poplachový plán“) slouží k
zabezpečení součinnosti jednotek požární ochrany (dále jen "jednotek") v kraji při hašení
požárů, provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje, při poskytování pomoci
mezi kraji a při poskytování pomoci do sousedního státu, k úpravě povolávání jednotek a ke
stanovení způsobu vyhlašování stupňů poplachového plánu a upravuje činnost ohlašoven
požáru a operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru xxxxxxxkého
kraje (dále jen „HZS kraje“).
(2) Požární poplachový plán xxxxxxxkého kraje rovněž obsahuje Poplachový plán
integrovaného záchranného systému xxxxxxxxkého kraje zpracovaný v souladu s právním
předpisem1 (část druhá).

ČÁST PRVNÍ
POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN KRAJE
Čl. 2
Zásady součinnosti jednotek
(1) Jednotky působí zejména v rámci svých hasebních obvodů. Hasebním obvodem
jednotek hasičského záchranného sboru podniku, sboru dobrovolných hasičů obce a sboru
dobrovolných hasičů podniku je území jejich zřizovatele (dále jen "místně příslušná
jednotka").
(2) Hasebním obvodem jednotek HZS kraje, jednotek sboru dobrovolných hasičů vybrané
obce je území, pro které je jednotka předurčena plošným pokrytím jednotek na území
1

§ 10 odst.2 písm.e) a § 11 písm.d) zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění zákona 320/2002 Sb..
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xxxxxxxxkého kraje nebo jejich předurčeností pro záchranné práce, např. při dopravních
nehodách, na havárie s výskytem nebezpečných látek.
(3) Jednotky v kraji včetně jejich sil a prostředků jsou uvedeny v Seznamu jednotek
požární ochrany xxxxxxxxkého kraje, kde je rovněž uvedeno vymezení hasebních obvodů
jednotek HZS kraje, jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí, případně i jiných
jednotek s územní působností mimo uzemí jejich zřizovatele.
(4) V příloze č. 1 poplachového plánu je stanoveno rozdělení jednotek pro jednotlivé
obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu (dále jen“stupeň
poplachu“), přičemž se při rozdělení jednotek do druhého a vyšších stupňů poplachu se
použije ustanovení odstavce 5.
(5) Rozdělení jednotek do prvního stupně poplachu pro obce a objekty vychází zpravidla
z hasebních obvodů jednotek, přičemž jedna z jednotek je místně příslušná jednotka.
Rozdělení jednotek pro druhý a vyšší stupeň poplachu se stanoví na úrovni operačních a
informačních středisek HZS kraje v operativní dokumentaci nebo podle potřeby v případě
operačního řízení2 s respektováním požadavku na počet jednotek v jednotlivých stupních
poplachu (čl.4). Ve třetím a zvláštním stupni poplachu a v kterémkoliv stupni poplachu při
potřebě speciální požární techniky lze pro účely zásahu využít jednotky bez respektování
jejich hasebních obvodů a místní příslušnosti.
(6) Výpis z přílohy č. 1, který obsahuje seznam jednotek pro první stupeň poplachu
obdrží ohlašovny požárů obcí a právnické a podnikající fyzické osoby, které zřizují
jednotku3.
(7) Pokud je jednotka hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotka sboru
dobrovolných hasičů podniku trvale předurčena pro zásah mimo uzemí svého zřizovatele, je
způsob a obsah její součinnosti uveden v dohodě mezi zřizovatelem jednotky a HZS kraje.
V této smlouvě se stanoví síly a prostředky, kterými uvedená jednotka poskytuje součinnost
a za jakých podmínek.
(8) HZS kraje vede Seznam uzavřených dohod s právnickými nebo podnikajícími
fyzickými osobami, které zřizují jednotky podle odstavce 7.
Čl. 3

Povolávání jednotek v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a
k záchranným pracím
(1) Pro účely operačního řízení a povolávání jednotek4 ke zdolávání požárů a
k záchranným pracím (dále jen „zásah“) pro potřeby území kraje a pro poskytování pomoci
mezi kraji a pomoci do sousedního státu zřizuje HZS kraje krajské operační a informační
středisko a podle potřeby také územně příslušná operační a informační střediska (dále jen
„operační střediska“), která plní úkoly podle zvláštního právního předpisu5 a jsou stálými
orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému.
2

§ 70 odst.3 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č.
498/2002 Sb.
4
§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
5
Např. § 5 zákona č. 239/2000 Sb., § 73 zákona č.133/1985 Sb., § 13 vyhlášky č.328/2001 Sb., o některých
podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného systému.
3
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(2) Ohlašovna požárů povolává jednotky4 k zásahu podle požadavků operačního střediska
nebo podle řádu ohlašovny požárů6..
(3) Pro potřeby území xxxxxxxxkého kraje jsou zřízena tato územně příslušná operační
střediska:
a)
HZS kraje územního odboru xxxxxxxxxxxxxxx,
b)
HZS kraje územního odboru xxxxxxxxxxxxxxx,
c)
HZS kraje územního odboru xxxxxxxxxxxxxxx,
d)
HZS kraje územního odboru xxxxxxxxxxxxxxx,
e)
HZS kraje územního odboru xxxxxxxxxxxxxxx.
(4) Působnost operačního střediska pro potřebu celého území kraje vykonává krajské
operační středisko HZS kraje (dále jen „krajské operační středisko“) se sídlem v xxxxxx,
které zároveň plní úkoly pro potřebu území správního obvodu obce s rozšířenou působností
Xxxxxxxxava.
(5) Ve zvláštních případech je možné na základě rozhodnutí ředitele HZS kraje k plnění
úkolů krajského operačního střediska kraje využít kterékoliv územně příslušné operační
středisko.
(6) Jednotky4 k výjezdu povolává územně příslušné operační středisko příslušné k místu,
kde má být zásah uskutečněn. Pokud jednotka potřebná k zásahu nenáleží do územní
působnosti tohoto operačního střediska, řídí se způsob povolání jednotky následujícími
zásadami
a) první jednotku určenou k zásahu v prvním stupni poplachu povolává operační středisko
územně příslušné k místu, kde má být zásah uskutečněn, a to podává informaci o
povolání operačnímu středisku územně příslušnému k místu dislokace jednotky,
b) v ostatních případech vyžaduje jednotku operační středisko územně příslušné k místu,
kde má být zásah uskutečněn, u operačního střediska územně příslušného k místu
dislokace jednotky,
c) krajské operační středisko povolává k místu zásahu jednotky, které jsou vyčleněny do
jeho přímé působnosti.
(7) Při povolávání jednotek k zásahu se operační střediska řídí platnými právními
předpisy a závaznými pokyny HZS kraje.
(8) K zásahu mimo svůj hasební obvod může být jednotka povolána územně příslušným
operačním střediskem7 také v případě , kdy není možné povolat místně příslušnou jednotku
nebo na základě její předurčenosti8 .
(9) K zásahu mimo území kraje může být na žádost územně příslušného operačního
střediska jiného kraje povolána jednotka prostřednictvím územně příslušného operačního
střediska, a to na základě uzavřených dohod o součinnosti jednotek mezi HZS krajů
sousedících. Územně příslušné operační středisko oznámí vyslání jednotek z HZS kraje mimo
území kraje krajskému operačnímu a středisku.
(10) HZS kraje vede Seznam dohod o součinnosti jednotek mezi sousedícími hasičskými
záchrannými sbory krajů podle odstavce 9.

6

§ 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci) a § 13 nařízení č. 172/2001 Sb.
7
§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
8
§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
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(11) Povolávání jednotek mimo území kraje nad rámec uzavřených dohod a při pomoci
kraje jinému státu koordinuje krajské operační středisko v dohodě operačním a informačním
střediskem Ministerstvo vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky.
(12) Vyžadování nasazení jednotek z úrovně Ministerstva vnitra provádí operační a
informační středisko Ministerstva vnitra -generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky prostřednictvím krajského operačního střediska.
(13) K zásahu mimo území České republiky může být na žádost operačního a
informačního střediska generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky povolána jednotka prostřednictvím krajského operačního střediska.
Čl.4
Způsob vyhlašování jednotlivých stupňů poplachu
(1) V rámci poplachového plánu se vyhlašují čtyři stupně poplachu pro místo zásahu
nebo území zasažené mimořádnou událostí, přičemž čtvrtý stupeň poplachu, který je
označován jako zvláštní, je stupněm nejvyšším.
(2) Stupeň poplachu pro místo zásahu se stanoví z potřeby nasazení sil a prostředků
jednotek a popřípadě dalších složek integrovaného záchranného systému potřebných ke
zdolávání požárů, k záchranným pracím a likvidačním pracím při mimořádných událostech,
přičemž operační středisko posuzuje pro vyhlášení stupně poplachu závažnost mimořádné
události podle přijaté zprávy o mimořádné události nebo podle požadavků velitele zásahu.
(3) Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo
operační středisko při prvotním povolávání jednotek na místo zásahu. Operační středisko
může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na
něm více jak jedno místo zásahu.
(4) Povolání potřebného počtu sil a prostředků jednotek musí být v rámci vyhlášeného
stupně poplachu přizpůsobeno co nejreálněji situaci a mimořádné události, jež vyhlášení
příslušného stupně vyvolala. Stupeň poplachu pro dané místo zásahu může být změněn
požadavkem velitelem zásahu na potřebu sil a prostředků
(5) Jednotlivé stupně poplachu se kromě odstavců 2 a 6 hodnotí rozsahem mimořádné
události, úrovní řízení zásahu a koordinací složek integrovaného záchranného systému podle
právního předpisu9 .
(6) V jednotlivých stupních poplachu zasahuje na místě zásahu tento počet jednotek:
a) první stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše čtyř jednotek,
b) druhý stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše desíti jednotek,
c) třetí stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše patnácti jednotek,
d) zvláštní stupeň poplachu předpokládá nasazení více než patnácti jednotek.

Čl. 5
9

§ 20 vyhlášky č. 328/2001 Sb.
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Úprava činnosti ohlašoven požárů v poplachovém plánu
(1) Ohlašovny požárů obcí10 nebo právnických a podnikajících osob11 se při své
činnosti řídí řádem ohlašovny požárů6 . Úlohou ohlašovny požárů je zejména:
a) přijímat hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události v obci nebo podniku,
b) vyhlásit požární poplach místní jednotce,
c) oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na územně příslušné operačních
středisko telefonním číslem 150, je-li požár ohlášen občanem nebo zaměstnancem
právnické nebo podnikající fyzické osoby.
(2) Stanice HZS kraje nejsou ohlašovnami požárů ve smyslu právních
předpisů 10,11, ale jsou místem, kde lze ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost.
(3) Ohlašovna požárů musí být označená tabulkou s nápisem “OHLAŠOVNA
POŽÁRŮ“.
(4) Obec zřizuje také potřebný počet míst odkud lze hlásit požár telefonní linkou
číslo 150 nebo 112, ze kterých lze ohlásit požár na územně příslušné operační středisko.
Tato místa se označují tabulkou s nápisem „ZDE HLAŠTE POŽÁR“ nebo symbolem
telefonního čísla „150“. Uvedenými místy mohou být, po projednání s vlastníky nebo
uživateli, telefonní stanice, u kterých je zaručena dostupnost zařízení pro hlášení požáru nebo
jimi mohou být veřejné telefonní stanice nebo automaty.
(5) Pokud ohlašovna požáru používá k vyhlášení požárního poplachu12 jednotce
sirény provádí se
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas
trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty.

ČÁST DRUHÁ
POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO
SYSTÉMU KRAJE
Čl. 6
Použití a obsah
Poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje (dále jen "poplachový plán
IZS") se použije v případě pokud u mimořádné události musí společně zasahovat dvě a více
složek integrovaného záchranného systému (dále jen "složky") a v souladu s právním
předpisem.13

10

§ 27 odst. 1 písm.j) zákona č. 133/1985 Sb.
Např: § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
12
§ 10 vyhlášky č.247/2001 Sb.
13
§ 19 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 328/2001 Sb.
11
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Čl. 7
Spojení na základní a ostatní složky
(1) Výčet spojení na základní složky, které obsahuje zejména telefonní, radiovou a
datovou komunikaci na místa trvalé obsluhy a vedoucí složek, kteří rozhodují o vyslání sil a
prostředků základních a ostatních složek vede HZS kraje a je uložen na operačních
střediscích.
(2) Výčet spojení na základní složky je dělen podle územní působnosti územně
příslušných operačních a informačních středisek v souladu s čl. 3 odst. 3.

Čl. 8

Přehled sil a prostředků ostatních složek a přehled sil a prostředků pro
potřeby záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů a
způsob jejich povolávání
(1) Přehled sil a prostředků ostatních složek a přehled sil a prostředků pro potřeby
záchranných a likvidačních prací zajištěných na základě smluvních vztahů s fyzickými a
právnickými osobami včetně způsobu jejich povolávání je veden na HZS kraje a je uložen na
operačních střediscích.
(2) HZS kraje zpracovává a vede aktuální seznam vozidel složek s výjimkou
z pojištění odpovědnosti.
(3) Složky ohlašují operačním střediskům podle územní působnosti uvedených v čl. 3
odst. 3 změny nutné pro aktuálnost informací obsažených v dokumentech „Výčet spojení na
základní složky“ a „Přehled sil a prostředků ostatních složek a přehled sil a prostředků pro
potřeby záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů a způsob jejich
povolávání“.
Čl. 9

Způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizových
štábů, právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do
havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu
(1) Vedoucí složek, členové krizových štábů a právnické osoby a podnikající fyzické
osoby zahrnutí do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu oznamují HZS
kraje druh a způsob použití komunikačních prostředků použitelných k jejich okamžitému
vyrozumění nebo povolání.
(2) Územně příslušné operační středisko podle čl.3 odst. 3 vyrozumívá a povolává
vedoucí složek, členy krizových štábů obcí s rozšířenou působností a právnické a podnikající
fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu za užití
komunikačních prostředků dle odstavce 1 a to na základě rozhodnutí příslušného starosty
obce rozšířenou působností nebo jím pověřené osoby.
(3) Krajské operační středisko vyrozumívá a povolává vedoucí složek na úrovni kraje,
členy krizového štábu kraje a právnické a podnikající fyzické osob zahrnuté do havarijního
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plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu za užití komunikačních prostředků dle odstavce
1 a to na základě rozhodnutí hejtmana kraje, obce s rozšířenou působností nebo jím pověřené
osoby.
(4) Žádost o povolání členů příslušného krizového štábu může dát též řídící důstojník

HZS kraje za podmínek stanovených právním předpisem14.

(5) Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizového štábu kraje je
veden u krajského operačního střediska HZS kraje a je trvale aktualizován krajským
operačním střediskem, které jej po každé aktualizaci poskytuje hejtmanu kraje a sekretariátu
krizového štábu kraje. Obdobným způsobem postupují územně příslušná operační střediska
vůči starostům obcí s rozšířenou působností v jejich územní působnosti dle čl.3 odst 3. při
vedení a aktualizaci plánů povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizového
štábu obcí s rozšířenou působností.
ČÁST TŘETÍ
Čl. 10

Operativní dokumentace k poplachového plánu
(1) Operativní dokumentací poplachového plánu jsou
a) Seznam jednotek požární ochrany Xxxxxxxxxkého kraje,
b) Seznam uzavřených dohod s právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami,. které
zřizují jednotky,
c) Seznam dohod o součinnosti jednotek mezi sousedícími hasičskými záchrannými sbory
krajů,
d) Výčet spojení na základní složky integrovaného záchranného systému,
e) Plán povolávání a vyrozumívání vedoucí složek a členů krizového štábu kraje,
f) Plán povolávání a vyrozumívání vedoucí složek a členů krizového štábu obcí s rozšířenou
působností.
(2) Operativní dokumentace poplachového plánu je po obsahové stránce členěna do
dílčích částí dle územní působnosti operačních středisek uvedených v čl. 3 odst. 3. Územně
příslušná operační střediska vedou aktuální znění uvedených dílčích částí operativní
dokumentace.
(3) Úplné znění operativní dokumentace poplachového plánu za celý kraj je trvale
uložena na krajském operačním středisku v aktuálním stavu.
(4) Operativní dokumentace poplachového plánu je přístupná zejména hejtmanem
kraje pověřeným členům orgánů kraje nebo starostou obce s rozšířenou působností
pověřeným členům orgánů obcí, vedoucím složek a kontrolním orgánům15.
Čl. 11
Ustanovení přechodná a závěrečná
(1)
HZS kraje zabezpečí nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti nařízení
k poplachovému plánu dotčeným orgánům kraje a dotčeným orgánům obcí s rozšířenou
působností zaslání potřebných výpisů z operativní dokumentace poplachového plánu a
z přílohy č.1 pro potřebu činnosti ohlašovny požárů a pro činnost krizových štábů.
14
15

§ 11 vyhlášky č. 328/2001 Sb.
§ 17 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

44

(2) HZS kraje odpovídá za řádné vedení operativní dokumentace poplachového plánu
a v případě změn zabezpečuje její průběžnou aktualizaci ve smyslu příslušných právních
předpisů16. Tato aktualizace nabývá platnosti dnem podpisu hejtmanem kraje na originálním
výtisku provozní dokumentace poplachového plánu.
(3) HZS kraje zabezpečí oznámení příslušných změn dotčeným subjektům nejpozději
do 30 dnů od nabytí platnosti příslušné aktualizace.
(4) Obce, právnické a fyzické osoby, složky zařazené v tomto poplachovém plánu a
provozní dokumentaci poplachového plánu jsou povinny minimálně jednou ročně a při každé
změně potvrdit případně oznámit HZS kraji dle územní příslušnosti podle čl.3 odst. 3 údaje,
které ovlivňují funkčnost poplachového plánu a operativní dokumentace poplachového plánu.
(5) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti fyzických osob, právnických osob
nebo podnikajících fyzických osob dle zvláštních právních předpisů.
(6) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů ……………………… kraje.

hejtman kraje

náměstek hejtmana

Příloha č. 1 Rozdělení jednotek pro jednotlivé obce nebo objekty

16

Např. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
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