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Povinnosti fyzických osob,

Zjišťování příčin požárů
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Každý je povinen 
Každý je podle zákona o PO povinen

 Počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku 
požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a 
majetek

 Poskytovat při zdolávání požárů, živelních pohrom 
a jiných mimořádných událostí přiměřenou osobní 
pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo 
ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li 
mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou 
pomoc

Zdolávání požárů není povinností výhradně jen 
hasičů



Požár

Požárem je každé nežádoucí hoření, při 

kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob 

nebo zvířat, ke škodám na materiálních 

hodnotách nebo životním prostředí 

A nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, 

zvířata, materiální hodnoty nebo životní 

prostředí bezprostředně ohroženy

Řízené spalování není požárem



Rozdělení povinností:

Zákonem o PO jsou na úseku požární ochrany

stanoveny povinnosti:

Právnickým osobám a podnikajícím 

fyzickým osobám (podnikatelé) 

Fyzickým osobám 

(občané ČR, cizinci)



Povinnosti fyzických osob - příkazy

Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru

Zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a 

k uzávěrům plynu, vody a topení

Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO na 

označených místech

Obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky 

PO



Povinnosti fyzických osob - příkazy

Zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a 

věcným prostředkům PO

Vytvářet podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro 

záchranné práce (např.: volné únikové cesty)

Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení 

potřebných úkonů při zjišťování příčin požárů

Oznamovat bez odkladu HZS vzniklý požár

Dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární 

bezpečnosti výrobků nebo činností



Povinnosti fyzických osob- zákazy

Zákaz: 

Vědomě bezdůvodně přivolat JPO nebo zneužít 

linku tísňového volání

Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, 

bez odborné způsobilosti

Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem 

znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných 

věcných prostředků PO a PBZ



Povinnosti fyzických osob - zákazy

Zákaz:

Omezit nebo znemožnit použití označených 

nástupních ploch pro požární techniku

Používat barevné označení vozidel, lodí a letadel 

JPO

Provádět vypalování porostů



Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se 
zdoláváním požáru
 Provést nutná opatření pro záchranu 

ohrožených osob

 Uhasit požár, jestliže je to možné, 
nebo provést nutná opatření k 
zamezení jeho šíření

 Ohlásit neodkladně na určeném místě 
zjištěný požár nebo zabezpečit jeho 
ohlášení

 Poskytnout osobní pomoc jednotce 
požární ochrany na výzvu velitele 
zásahu, velitele jednotky požární 
ochrany nebo obce



Věcná pomoc
Každý je povinen na výzvu 
velitele zásahu, velitele 
jednotky požární ochrany 
nebo obce poskytnout 
 Dopravní prostředky

 Zdroje vody

 Spojová zařízení

 Jiné věci potřebné ke zdolání 
požáru

Jestliže jsou s poskytnutím 
věcné pomoci spojeny 
výdaje, patří tomu, kdo je 
poskytl, náhrada výdajů.



Výjimky při poskytnutí 

osobní a věcné pomoci

Pro některé případy existují výjimky, povinnost 

nemá např.

 Fyzická osoba, jestliže jí v tom brání důležitá 

okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému 

ohrožení sebe nebo osoby blízké



Řešení přestupku podle zákona 

o PO pro fyzické osoby

Řízení s ústním projednáním

přestupku - rozhodnutí 

Příkazní řízení - příkaz  

Blokové řízení – bloková 

pokuta

Pokuta do 10.000,-Kč; 

do 20.000,-Kč; do 25.000,-

Kč  

do 2.000,- Kč u 

mladistvého 

Napomenutí

Pokuta do 1.000,-Kč

do 500,- Kč u 

mladistvého 

Pokuta do 4.000,-Kč

Napomenutí

nelze použít u mladistvého



Odškodňování úrazů
Došlo-li u občana k poškození 
na zdraví nebo k jeho smrti
 při jeho činnosti v jednotce sboru 

dobrovolných hasičů obce a v požární 
hlídce,

 v souvislosti s pomocí, kterou poskytl 
při zdolávání požáru nebo při 
odstraňování jeho následků anebo při 
cvičení jednotky požární ochrany, 

uhradí škodu tím vzniklou stát 
(HZS kraje), obdobně podle 
předpisů o odškodňování 
pracovních úrazů, pokud mu 
nevznikl nárok na náhradu této 
škody již z pracovněprávního 
vztahu.



Odškodňování úrazů
Pokud člen jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce při své činnosti v jednotce nebo 
občan, který při osobní pomoci utrpěl 
poškození na zdraví, jehož následkem se stal 
osobou se změněnou pracovní schopností 
nebo částečně invalidním nebo invalidním, 
náleží mu jednorázové mimořádné 
odškodnění.

Jednorázové mimořádné odškodnění náleží i 
pozůstalým.

Podrobnosti stanoví nařízení vlády.



Náhrada škody

Fyzická osoba má právo na náhradu 
škody, která jí vznikla při pomoci 
poskytnuté při zdolávání požáru. 

Právnické nebo fyzické osobě se 
nahrazuje také škoda, která jí vznikla 
v důsledku opatření nutných ke 
zdolání požáru, zamezení jeho šíření 
nebo záchranných prací provedených 
na příkaz velitele zásahu nebo velitele 
jednotky požární ochrany nebo při 
cvičení jednotky požární ochrany.

Výše uvedené neplatí, jestliže škoda 
vznikla použitím hasicích látek v 
souvislosti se zdoláváním požáru.

Výše uvedené neplatí u právnické 
nebo fyzické osoby, jejíž objekty byly 
zasaženy požárem. 



Náhrada škody

Náhradu škody právnické nebo fyzické 

osobě poskytuje a rozhoduje o ní HZS 

kraje.

Náhradu škody právnické nebo fyzické 

osobě, která jí vznikla při pomoci 

poskytnuté při zdolávání požáru na výzvu 

obce poskytuje a rozhoduje o ní obec.

Podrobnosti stanoví zákon o PO



Zjišťování příčin vzniku požárů

ZPP se provádí především za účelem zjištění 

příčiny vzniku požáru (proč začalo hořet).

Výsledky ZPP se využívají pro následnou 

prevenci před opakovaným vznikem požáru 

nebo naopak jako podklad pro postih v 

případech porušení právních předpisů 

na úseku požární ochrany



Ohniska požáru 

Svědecké ohnisko

 To co viděla osoba, která požár jako první 
zpozorovala

Požární ohnisko

 Místo s největším poškozením požárem

Kriminalistické ohnisko

 Místo vzniku požáru



Odběr vzorků 

Vyšetřovatel požáru je za účelem zjištění příčiny 
požáru oprávněn odebírat vzorky a žádat  o jejich 
technické expertízy (např. elektrotechnické, 
chemické a další)



Příčina 

vzniku požáru

Vyšetřovatel požárů stanoví možné verze 
vzniku požáru a na základě šetření, výslechů 
a výsledků technických expertíz provede 
jejich důkladný rozbor a potvrdí jednu 
konečnou verzi – příčinu, která zapadá do 
všech bodů šetření požáru



Spolupráce s PČR

Okolnosti vzniku požáru mohou být 

vyšetřovány PČR



Úkol pro hasiče 

Ohnisko požáru

 Místo, kde začalo hořet nebo místo s největším 

stupněm poškození - co nejméně poškodit a 

zachovat pro možnost ohledání vyšetřovatelem 

požárů.

 Rozebrat, uklidit až po provedení ohledání a 

domluvě s vyšetřovatelem požárů


