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Velitel jednotky na místě zásahu 
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I. 

Charakteristika 

1) Jednotku tvoří požární technika a věcné prostředky a velitelem jednotky stanovený 
počet 
a) příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 

„příslušník“), jde-li o jednotku hasičského záchranného sboru kraje,  
b) zaměstnanců podniku, jde-li o jednotku hasičského záchranného sboru 

podniku,  
c) členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo členů jednotky sboru 

dobrovolných hasičů podniku a osob vykonávajících službu v jednotce sboru 
dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku 
jako svoje zaměstnání (dále jen „člen“) 1. 

2) Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové (dále „jen hasiči“) jsou v jednotce 
rozděleni do čet, družstev, družstev o zmenšeném početním stavu a skupin. Četa se 
člení na 2 nebo 3 družstva, popřípadě skupiny. Družstvo tvoří velitel družstva 
a dalších 5 hasičů. Družstvo o zmenšeném početním tvoří velitel družstva a další 
3 hasiči. Skupinu tvoří vedoucí skupiny a nejméně 1 hasič 2. 

3) Jednotka, která je složena z hasičů nejméně dvou jednotek uvedených v § 65 odst. 1 
zákona o požární ochraně nebo z hasičů nejméně jedné jednotky a osob začleněných 
ve složce IZS nebo z hasičů jednotky a osob poskytující osobní a věcnou pomoc podle 
§ 18 a § 19 zákona o požární ochraně (dále jen „osobní a věcná pomoc“), je odřadem. 
Odřad se člení na čety, družstva nebo skupiny. Odřad sestavuje hasičský záchranný 
sbor kraje nebo generální ředitelství zejména pro účely operačního řízení jednotek při 
poskytování pomoci v krajích nebo při mezinárodní pomoci jednotkami. Velitele 
odřadu určí ten, kdo odřad sestavuje 3. 

4) Každá jednotka musí mít svého velitele, u skupiny musí být určen její velitel. Velitel 
jednotky řídí zásah jednotky a odpovídá za její činnost. 

5) Jednotka, tzn. hasiči s příslušným vybavením (dále jen „síly a prostředky“), má určitou 
taktickou hodnotu, která vyjadřuje její schopnost samostatně provádět určitý objem pra-
cí u zásahu. 

6) Velitel jednotky je na místě zásahu podřízen veliteli úseku. Pokud úsek není zřízen, je 
podřízen veliteli zásahu. 

                                                 
1 § 4 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších 
předpisů. 
2 § 4 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
3 § 4 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
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II.  

Úkoly a postup činnosti 

7) Velitel jednotky má právo: 
a) požádat o osobní pomoc fyzickou osobu 4, 
b) požádat o věcnou pomoc fyzickou nebo právnickou osobu; zejména o dopravní 

prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci ke zdolání požáru nebo 
provedení záchranných prací 5, 

c) nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky, aby se 
z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná nebo aby se 
podřídily jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu 6, 

d) nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí 
opětovného vzniku požáru. O nařízených opatřeních neodkladně informuje 
orgán vykonávající státní požární dozor  7,  

e) velitel jednotky může odvolat z místa zásahu hasiče, který nemůže plnit nebo 
neplní svoje úkoly nebo jestliže mu neočekávané závažné okolnosti jejich plnění 
znemožní. O odvolání hasiče je povinen informovat velitele úseku či sektoru 
nebo, není-li sektor zřízen, tak velitele zásahu 8, 

f) převzít řízení zásahu, pokud se jedná o velitele jednotky s právem přednostního 
velení 9. 

8) Velitel jednotky 
a) ohlásí ihned veliteli zásahu příjezd jednotky a množství sil a prostředků 

jednotky,  
b) podává veliteli úseku či sektoru nebo, není-li úsek či sektor zřízen, tak veliteli 

zásahu průběžně informace o plnění úkolů a o situaci na místě zásahu; 
v případě bezprostředního ohrožení života osob je oprávněn změnit rozhodnutí 
nadřízeného, 

c) zpracovává dílčí zprávu o zásahu 10. 

9) Velitel jednotky za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví hasičů jednotky 
a) shromažďuje informace o nebezpečí a provádí jejich ověřování na místě zásahu 

jednotky, 
b) rozděluje místo zásahu jednotky na zóny s charakteristickým nebezpečím 

a stanovuje odpovídající režim práce a způsob ochrany hasičů, 
c) upozorní velitele úseku či sektoru nebo, není-li velitel úseku či sektoru určen, 

tak velitele zásahu, pokud požadavky kladené na jednotku neodpovídají jejímu 
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární techniky a pokud při 
stanovení cíle činnosti jednotky při zásahu nebylo přihlédnuto ke konstrukci 
zachraňovaných objektů, charakteru technologických procesů probíhajících 
v těchto objektech a chemickým vlastnostem vznikajících nebo skladovaných 
látek,  

                                                 
4  § 18 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 
5  § 19 zákona č. 133/1985 Sb.,  
6  § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. 
7  § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. 
8  § 28 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
9  § 22 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
10 § 28 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
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d) dbá, pokud to situace na místě zásahu umožňuje, aby při nebezpečných 
činnostech, jakými jsou například průzkum, práce v prostředí nebezpečných 
látek, práce ve výškách a hloubkách, byli hasiči jištěni navzájem nebo jiným 
hasičem,  

e) dbá u zasahujících hasičů na používání předepsaného standardního vybavení 
osobními ochrannými pracovními prostředky a věcnými prostředky požární 
ochrany proti působení nebezpečných látek, zejména chemických, 
radioaktivních a infekčních 11. 

10) Nemůže-li velitel jednotky vykonávat oprávnění a plnit své úkoly a povinnosti musí 
bezodkladně určit svého zástupce, kterému řízení jednotky předá. 

11) Před odjezdem z místa zásahu 12: 
a) osobně předá nadřízenému veliteli úseku nebo veliteli zásahu dílčí zprávu o 

zásahu nebo dohodne jiný způsob předání této zprávy, 
b) ohlásí veliteli zásahu odjezd z místa zásahu, následně odjezd oznámí i 

příslušnému operačnímu a informačnímu středisku, 
c) určí trasu jízdy z místa zásahu, pokud není jednotce tato trasa stanovená 

operačním a informačním střediskem. 

                                                 
11 § 28 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
12 ML č. 11/O. 
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