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I.
Charakteristika
1) Na místě zásahu jsou hasiči podřízení svým velitelům jednotek a jejich prostřednictvím
veliteli úseku, veliteli sektoru a veliteli zásahu. Při nebezpečí z prodlení může hasičům
vydat velitel úseku, velitel sektoru nebo velitel zásahu rozkaz přímo.
II.
Úkoly a postup činnosti
1

2) Hasiči na místě zásahu (týká se všech hasičů i určených do různých funkcí na místě
zásahu, např. velitelů jednotek, členů štábu velitele zásahu):
a) plní rozkazy a pokyny (povely) příslušných velitelů,
i) znají úkol svůj a své jednotky,
ii) neopouští určené stanoviště, pokud mu nehrozí bezprostřední ohrožení jeho života,
iii) samostatně a iniciativně využívají výhodné situace při změně okolností při zásahu,
b) postupují tak, aby zásahem případně způsobená škoda byla co nejmenší,
c) dodržují pravidla spojení,
d) provádějí průzkum v místě svého nasazení a zjištěné poznatky hlásí veliteli jednotky
nebo veliteli úseku či sektoru anebo veliteli zásahu,
e) dbají na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používají osobní ochranné
pracovní prostředky,
f) nepoužívají oděvní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není
pro činnost na místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo
které mohou ohrozit jejich zdraví,
g) varují ostatní při nebezpečí a učiní opatření k jejich záchraně, využívají všech svých
znalostí při posouzení míry nebezpečí u zásahu,
h) využívají všech svých znalostí, zkušeností a technických možností požární techniky,
věcných prostředků a zařízení požární ochrany, získaných při odborné přípravě,
dodržují zásady uvedené v Cvičebním řádu jednotek požární ochrany - technický
výcvik.
3) Hasič – příslušník HZS ČR:
a) je povinen při plnění úkolu hasičského záchranného sboru2
i)

1
2

dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své
vlastní a chovat se tak, aby nepoškozovali dobrou pověst hasičského
záchranného sboru,

§ 25 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
§10 a §11 zákon č.320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o hasičském záchranném sboru).
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ii)

dbát, aby jiné osobě nevznikla bezdůvodná újma a aby případný dopad do
jejích práv a svobod nepřekročil míru nutnou k dosažení účelu sledovaného
plněným úkolem,
b) je oprávněn,
i)
vyzvat každého, aby
a. po nezbytnou dobu nevstupoval na příslušníkem určené místo nebo se po
nezbytnou dobu na takovém místě nezdržoval, je-li to nutné pro zabezpečení
plnění úkolu,
b. po nezbytnou dobu setrval na příslušníkem určeném místě nebo strpěl
nezbytná opatření pro ochranu života nebo zdraví odpovídající druhu
nebezpečí, hrozí-li mu závažné ohrožení života nebo zdraví, nebo
c. se podrobil jiným nezbytným omezením vyplývajícím ze zásahu, je-li to nutné
pro zabezpečení plnění úkolu3,
ii)
zajistit, popřípadě odstranit věc, je-li důvodné podezření, že představuje bezprostřední závažné ohrožení života nebo zdraví člověka, životního prostředí, zvířat nebo majetku, a toto ohrožení nelze odstranit jinak. Nelze-li takto ohrožení
odstranit, je příslušník oprávněn věc zničit,4
iii)
vstoupit do obydlí, má-li důvodné podezření, že je ohrožen život nebo je vážně
ohroženo zdraví člověka nebo hrozí škoda na majetku, která by mohla přesáhnout částku 50 000 Kč. Nebrání-li tomu okolnosti, zajistí příslušník při vstupu do
obydlí přítomnost nezúčastněné osoby. Příslušník vyrozumí o vstupu do obydlí
bez zbytečného odkladu Policii České republiky5,
iv)
vstoupit do objektu, který neslouží jako obydlí, nebo na pozemek na dobu
nezbytnou k řádnému provedení úkolu, nelze-li účelu sledovaného vstupem
dosáhnout jinak; za účelem vstupu do obydlí, objektu nebo na pozemek je
oprávněn toto místo otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup6,
v)
při plnění úkolu používat výbušniny a pyrotechnické výrobky, byl-li k tomu
u hasičského záchranného sboru odborně připraven a jde-li o trhací práce
malého rozsahu, nebo pokud má odpovídající odbornou způsobilost podle
zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě7,
vi)
v rozsahu potřebném pro splnění úkolu oprávněn požadovat od úřadu,
orgánu nebo osoby informace, součinnost nebo jinou obdobnou pomoc. Úřad,
orgán nebo osoba jsou povinni požadovanou informaci, součinnost nebo jinou
obdobnou pomoc poskytnout; nemusí tak učinit, brání-li v tom zákonná nebo
státem uznaná povinnost mlčenlivosti nebo plnění jiné zákonné povinnosti.
Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila
vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou8,
vii)
vypnout nebo odstavit v nezbytném rozsahu přívod elektřiny, plynu, tepla,
vody nebo jiné zařízení za účelem provedení zásahu, pokud nelze nebezpečí za
daných okolností odvrátit jinak a způsobený následek nebude zřejmě stejně
závažný nebo ještě závažnější než ten, který by hrozil9,
viii) vyzvat k prokázání totožnosti osobu, která

3

§ 26 zákon č.320/2015 Sb.
§ 24 odst. 1 a 2 zákon č. 320/2015 Sb.
5
§ 28 odst, 1 a 4 zákon č. 320/2015 Sb.
6
§ 28 odst. 2 a 3 zákon č. 320/2015 Sb.
7
§ 23 odst. 2 zákon č. 320/2015 Sb.
8
§ 21 zákon č. 320/2015 Sb.
9
§ 29 zákon č. 320/2015 Sb.
4
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a.

neuposlechla jeho výzvy nebo se nepodrobila omezením vyplývajícím ze
zásahu,
b. je podezřelá, že porušila předpisy na úseku požární ochrany, integrovaného
záchranného systému, krizového řízení nebo ochrany obyvatelstva,
c. se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo k zásahu,
d. je evakuována nebo v jejíž prospěch jsou organizována opatření ochrany
obyvatelstva, zejména nouzové přežití, nebo
e. byla dekontaminována10,
ix)
požádat příslušníka Policie České republiky o provedení úkonů směřujících
ke zjištění její totožnosti podle zákona o Policii České republiky11.
4) Příslušník prokazuje příslušnost k hasičskému záchrannému sboru služebním
stejnokrojem s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru nebo
služebním průkazem. V případě zásahu pod jednotným velením prokazuje příslušnost k
hasičskému záchrannému sboru pouze velitel zásahu nebo velitel jednotky. 12
5) Pokud okolnosti úkolu nedovolují prokázat příslušnost způsobem podle odstavce 4,
prokáže se příslušník ústním prohlášením „hasičský záchranný sbor“. Způsobem podle
odstavce 4 se prokáže neprodleně, jakmile to okolnosti úkolu dovolí13.

10

§ 33 odst. 2 zákon č.320/2015 Sb.
§ 34 odst. 3 zákon č.320/2015 Sb.
12
§ 16 odst.1 zákon č. 320/2015 Sb.
13
§ 16 odst. 3 zákon č. 320/2015 Sb.
11
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