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a
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ochrany obyvatelstva
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• Stanoví působnost a pravomoc složek IZS, státních 
orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 
povinnosti právnických a fyzických osob 

• Dává jasná pravidla pro působení jednotlivých subjektů

• Vymezení pojmů:
– ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména 

varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další 
opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku, 

– zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen "zařízení 
civilní ochrany") - součásti právnické osoby nebo obce určené k 
ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na 
základě dohody a věcné prostředky 

Zákon o IZS:

Zákon o PO:

• Stanoví zásady činnosti jednotek PO na úseku civilní 
ochrany a ochrany obyvatelstva
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ZAŘÍZENÍ CIVILNÍ OCHRANY

• zajištění evakuace

• humanitární pomoc obyvatelstvu 
a zajištění podmínek pro jeho 
nouzové přežití

• práce při vyprošťování osob a 
odstraňování následků MU

• zjišťování a označování 
nebezpečných oblastí

• zabezpečení dekontaminace

• zabezpečení věcných prostředků

• nouzové zásobování vodou

• poskytování první pomoci

• zabezpečení ukrytí osob

• zabezpečení výdeje prostředků 
individuální ochrany

• evakuace obyvatelstva

• humanitární pomoc 

obyvatelstvu a zajištění 

podmínek pro jeho nouzové 

přežití

• provádění záchranných a 

likvidačních prací

• označování oblastí s výskytem 

nebezpečných látek

• dekontaminace postižených 

obyvatel nebo majetku

• varování obyvatel

• zdolávání požárů

Činnosti JPO na úseku ochrany 
obyvatelstva



Kdo bude plnit úkoly 

ochrany obyvatelstva ?
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– orgány veřejné správy

– základní složky IZS: Hasičský záchranný sbor ČR, 
jednotky požární ochrany zařazené do plošného 
pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická 
záchranná služba a Policie České republiky

– ostatní složky IZS: vyčleněné síly a prostředky 
ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 
ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného 
zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 
zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a 
sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 
likvidačním pracím.

– dobrovolníci (zákon 240/2000 Sb., zákon 198/2002)
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• plánovaná pomoc na vyžádání – ostatní složky IZS; 

předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci

• osobní pomoc - činnost nebo služba při provádění 
záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu 
velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní 
pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez 
výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, 
starosty obce nebo hejtmana kraje.

• věcná pomoc - poskytnutí věcných prostředků při 
provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení 
na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty 
obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá 
dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím 
velitele zásahu, starosty obce nebo hejtmana kraje,
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Právní rámec

• Činnost JPO : jasná pravidla jak v zákonech, 
tak v prováděcích předpisech

• Zařízení CO : jasná pravidla v zákoně 239/2000,  
nedostatečné řešení v prováděcím předpisu –
vyhl. 380/2002 Sb.

• Dobrovolníci : zákon 240/200 – vyhlášení 
krizového stavu; zákon 198/2002 – služební 
vztah, organizační náročnost
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ZÁMĚR :

„ pro plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva prioritně využít 

JSDH obcí “
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Proč JSDH obcí

• téměř každá obec má zřízenu jednotku PO

• obec zřizuje a financuje JSDH obcí

• pokud je JSDH obce zařazena do „plošného pokrytí 

kraje“ je základní složkou IZS 

• je  zaveden systém aktivace JSDH obcí a systém odborné 

přípravy;   čas nasazení v desítkách minut

• JSDH obcí disponují technikou a technickými 

prostředky (obce)

• JPO II a III mohou vytvoření dalšího družstva plnit 

úkoly OO samostatně

• JPO V jsou využívány prioritně v katastru obce, která 

JPO zřídila

• možnost finanční dotace



Potřebujeme zařízení 
civilní ochrany  ?
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ANO,     ale  . . . 
• vznikne na základě analýzy rizik daného území 

a skutečných potřeb obcí nebo složek IZS

• NE plně podle vyhlášky 380/2002 Sb. – nutná 

změna

• zásady zřízení a fungování jako u jiných 

ostatních složek IZS

• bude plnit úkoly, které doplní nebo naváží na 

činnosti JSDH obcí

• prioritně vazby na objekty (evakuační střediska, 

nouzové přežití, … )
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Jak dál ???
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Nutné zabezpečení ochrany obyvatelstva

ve vazbě na území

• posouzení území z hlediska analýzy vzniku 
mimořádných událostí – havarijní plánování

• plošné pokrytí území kraje jednotkami 
požární ochrany

• posouzení nutnosti zřízení Zařízení CO

• návrh rozmístění JPO, které plní úkoly ochrany 
obyvatelstva – předurčení jednotek

• posouzení vybavenosti JPO – návrh řešení

• zpracování metodiky – typové činnosti
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Metodika

• Metodika pro zřizování jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí (MV GŘ HZS ČR- č.j. 
MV-52763-6/PO-2008) 

• Pokyn generálního ředitele Hasičského 
záchranného sboru ČR a náměstka ministra 
vnitra č. 40, ze dne 29.10. 2001, kterým se 
vydává Bojový řád jednotek požární ochrany 

• METODICKÉ LISTY – příloha Bojového řádu 
jednotek požární ochrany
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Plnění úkolů ochrany obyvatelstva

• místní působnost

• územní působnost

• odřady 

 při řešení mimořádných událostí

 při krizových stavech nevojenského charakteru

 při krizových stavech vojenského charakteru
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Základní rozdělení jednotek k 

plnění úkolů ochrany obyvatelstva

1. jednotky PO  plnící „základní úkoly“ ochrany 

obyvatelstva 

2. jednotky PO  plnící „speciální úkoly“ ochrany 

obyvatelstva 
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Specifikace základních úkolů

• stavba protipovodňových stěn a hrází

• práce při vyprošťování osob a odstraňování 
následků MU

• zdravotnická pomoc

• organizace evakuace

• odstraňování překážek 

• zajištění rozvozu a výdeje humanitární pomoci

• výdej PIO

• zabezpečení ukrytí osob

• varování obyvatelstva
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Speciální úkoly

• osvětlování místa událostí nebo jiných prostor

• stavba stanů

• nouzové zásobování vodou

• obsluha dekontaminačních zařízení

• organizace evakuace a nouzového přežití

• obsluha kontejneru na nouzové přežití

• odstraňování překážek 

• zajištění rozvozu a výdeje humanitární pomoci
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• zná způsob a místo odkud se standardním způsobem 
provádí varování a informování obyvatelstva, umí 
obsluhovat toto zařízení a zná jeho pokrytí

• je schopna předat informaci o hrozícím nebezpečí a 
následného způsobu chování obyvatelstvu 
standardním způsobem

• v místech kde není zajištěno varování standardním 
způsobem provádí varování obyvatelstva (osobním 
kontaktem, mobilním rozhlasovým zařízením apod..)

• v případě že územím protéká vodní tok je schopna 
zajišťovat hlásnou povodňovou službu (obsluha 
profilu typu C)

• dokáže zprovoznit varovací systém obce při 
dlouhodobém výpadku el. proudu (mobilní energetický 
zdroj)

varování obyvatelstva

jednotka PO obce :



21

– členové jednotky jsou schopni poskytnout 

občanům informace jak si připravit evakuační 

zavazadlo

– zná místa soustředění obyvatel k evakuaci, 

popřípadě umí je zvolit

– zná obsluhu evakuačního střediska (označení, 

evidence osob, poskytování základních informací) 

– dle možností má přehled o osobách se sníženou 

schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu a je schopna zajistit jejich 

evakuaci 

– dokáže vést předepsanou dokumentaci

evakuace obyvatelstva

jednotka PO obce :
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UKÁZKY

metodických listů

1. Varování

2. Plošná evakuace

3. Stavba protipovodňových hrází
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Náš společný cíl …

… ochrana obyvatelstva
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Děkuji za pozornost.

plk.Ing. Václav Hrubý

nam.prev@olk.izscr.cz

HZS Olomouckého kraje


