
 

 

Nařízení č. 13/2011 Sb. hl. m. Prahy, 

 

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území 

hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany 
 

 Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle § 44 odst. 2 zákona 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 2 písm. b) bod 1 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení: 

 

§ 1 

Úvodní ustanovení  

          Plošným pokrytím území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany (dále jen „plošné 

pokrytí“) se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území hlavního města Prahy pro zajištění 

garantované pomoci občanům na území hlavního města Prahy v případě požárů a jiných mimořádných 

událostí jednotkami požární ochrany (dále jen „jednotky“) v souladu s jiným právním předpisem1).  

 

§ 2 

Operativní dokumentace hlavního města Prahy k zabezpečení plošného pokrytí 

          (1) K zabezpečení plošného pokrytí je vedena tato operativní dokumentace2): 

a)  stanovení stupně nebezpečí katastrálních území hlavního města Prahy v souladu s právním předpisem, 

b)  seznam jednotek zabezpečujících plošné pokrytí území hlavního města Prahy, jejich dislokaci 

     a předurčení podle základní tabulky plošného pokrytí; 

c)  seznam jednotek s územní působností a jednotek s místní působností, cílové početní stavy jednotek 

     s územní působností a jejich vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany; 

d)  seznamy jednotek předurčených pro systémy záchranných prací, zejména při dopravních nehodách, 

      živelních pohromách, haváriích a pro ochranu obyvatelstva. 

          (2) Operativní dokumentace, včetně mapy plošného pokrytí, je trvale uložena na Krajském 

operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a v jednom 

vyhotovení také Operačním středisku Krizového štábu hlavního města Prahy. Je přístupná zejména 

primátorovi hlavního města Prahy, řediteli odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy, 

vedoucím složek integrovaného záchranného systému a kontrolním orgánům3). Elektronická verze je 

uložena na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru hlavního města 

Prahy. 

          (3) Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy odpovídá za řádné vedení operativní 

dokumentace o plošném pokrytí, vyhodnocení požárního nebezpečí jednotlivých katastrálních území 

a vybraných objektů hlavního města Prahy.  

          (4) Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy je oprávněn provádět a odpovídá za provádění 

aktualizace příloh k tomuto nařízení. V elektronické verzi se aktualizace provádějí neprodleně po změně, 

v písemné verzi se aktualizace provádí vždy k 31. lednu příslušného roku.  

          (5) Pro provedení aktualizace jsou městské části povinny vždy k 15. lednu příslušného roku 

předložit Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy změny, které by mohly ovlivnit 

                                                 
1)  § 65 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.  
2)  § 5 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně. 
3)  § 17 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 
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zabezpečení plošného pokrytí hlavního města Prahy4). Významné změny jsou městské části povinny 

hlásit Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy neprodleně. 

          (6) Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy předloží neprodleně radě hlavního města Prahy 

návrh na změnu tohoto nařízení v případě, že se změní kritéria rozhodná pro stanovení stupně nebezpečí 

území5) hlavního města Prahy. 

 

§ 3 

Kategorie jednotek požární ochrany  

          (1) Pro účely plošného pokrytí jsou jednotky zařazeny do kategorií takto: 

a) jednotky s územní působností - zasahují i mimo území zřizovatele (JPO I – jednotka požární ochrany 

    Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, JPO III – jednotka požární ochrany sboru 

    dobrovolných hasičů vybrané městské části), 

b) jednotky s místní působností - zasahují na území svého zřizovatele (JPO IV - jednotka požární ochrany 

    hasičského záchranného sboru podniku, JPO V - jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů 

    městské části, JPO VI – jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů podniku). 

                 (2) Kategorizace jednotek hlavního města Prahy je upravena v operativní dokumentaci 

k zabezpečení plošného pokrytí, ve které je uveden seznam jednotek požární ochrany s územní 

působností a s místní působností. 

 

§ 4 

Předurčenost jednotek pro systémy záchranných prací 

 

          Pro systémy záchranných prací, například dopravní nehody, havárie nebezpečných látek, živelní 

pohromy, jsou z jednotek kategorií JPO I a JPO III vyčleněny jednotky, které jsou k těmto činnostem 

předurčeny svým vybavením a organizací. Seznam, základní úkoly a vybavení takto předurčených 

jednotek je součástí operativní dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí.  

 

§ 5 

Vybavení jednotek požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany 

 

          Území hlavního města Prahy je v rámci České republiky značně specifickou oblastí, která 

se zásadním způsobem promítá i do zabezpečení požární ochrany. Pro oblast zabezpečení požární 

ochrany v hlavním městě Praze, a mimo jiné i pro smysluplné vybavení jednotek na území hlavního 

města Prahy požární technikou, jsou zásadní zejména tyto skutečnosti: 

a) značná koncentrace osob (v denní době více než 1,5 milionu osob na 496,2 km2), 

b) ztížená průjezdnost (s ohledem na dopravní situaci je často nezbytné vysílání jednotek z více stanic 

     Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy), 

c)  výškové budovy (značná koncentrace objektů s výškou nad 30 m), 

d) značný počet objektů s předpokladem možnosti napadení nebo s nadstandardními nároky na jejich 

     zabezpečení (sídla orgánů veřejné správy, památky, zastupitelské úřady cizích států), 

e)  pořádání rizikových akcí na území hlavního města Prahy.  

 

 

 

                                                 
4)  § 1 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
5)  § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
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§ 6 

Finanční zabezpečení plošného pokrytí a kompenzace nákladů 

          (1) Jednotky Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy (kategorie JPO I) jsou finančně 

zabezpečovány z rozpočtu Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.  

          (2) Jednotky sboru dobrovolných hasičů městských částí jsou finančně zabezpečovány svými 

zřizovateli, kterými jsou městské části. Zřizovatel jednotky, které byla v plošném pokrytí určena územní 

působnost překračující území zřizovatele (kategorie JPO III), může požádat Magistrát hlavního města 

Prahy o příspěvek na výdaje na: 

a) odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek, strojníků a obsluh požární techniky a věcných 

    prostředků požární ochrany; 

b) zásahy mimo území zřizovatele, 

c) věcné neinvestiční vybavení a investiční výdaje na pořízení a obnovu požární techniky, 

d) udržení akceschopnosti. 

          (3) Zřizovatel jednotky nezařazené do plošného pokrytí nebo zřizovatel jednotky s místní 

působností, může žádat Magistrát hlavního města Prahy o příspěvek na výdaje uvedené v odstavci 2 

písm. a) a b). 

          (4) Příspěvek podle odstavců 2 a 3 se jednotce určí v závislosti na objemu finančních prostředků, 

který byl v rozpočtu hlavního města Prahy pro tento účel vyčleněn, početním stavu jednotek, které 

požádaly o příspěvek na výdaje, uvedené v odstavci 2 písm. a) až c), a početním stavu jednotek, které 

požádaly o příspěvek na výdaje, uvedené v odstavci 2 písm. a) a b). O příspěvek mohou požádat 

i zřizovatelé jednotky, kteří vytvořili společnou jednotku. 

          (5) Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy předkládá Radě hlavního města Prahy nejméně 

jedenkrát ročně konečné souhrnné návrhy na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu hlavního města 

Prahy na základě žádostí městských částí ve smyslu odstavců 2 až 4 a návrhy pro vybavení jednotek 

sborů dobrovolných hasičů vybraných městských částí, které mají územní působnost. Ve svém návrhu 

zohledňuje zejména počet zásahů mimo území svého zřizovatele, kategorii jednotky sboru dobrovolných 

hasičů městských částí nebo její předurčenost pro záchranné práce a kompenzaci nákladů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů městských částí, spojených se zásahy.  

 

§ 7 

Spolupráce městských částí, právnických osob, podnikajících fyzických osob  

          (1) Při zajištění plošného pokrytí území hlavního města Prahy městské části, právnické osoby, 

podnikající fyzické osoby a Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy vzájemně spolupracují. 

          (2) V zájmu zajištění plošného pokrytí uzavírá v případě potřeby Hasičský záchranný sbor hlavního 

města Prahy s městskými částmi, právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami dohody 

o spolupráci a vzájemné pomoci.  

 

§ 8 

Závěrečná ustanovení  

          (1) Výstavba a organizace jednotek pro systém plošného pokrytí se od účinnosti tohoto nařízení 

realizuje postupně tak, aby byla dosažena plná garance záchrany životů a majetku občanů podle základní 

tabulky plošného pokrytí. Orgány obcí a státní správy na úseku požární ochrany jsou povinny v zájmu 

záchrany životů a majetku občanů soustavně vytvářet podmínky k realizaci plošného pokrytí. 
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          (2) Při zjištění porušení povinností stanovených tímto nařízením, je rada hlavního města Prahy 

oprávněna učinit na návrh Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy odpovídající opatření tak, 

aby nedošlo k ohrožení života, zdraví a majetku občanů a návštěvníků hlavního města Prahy.  

 

§ 9 

Zrušovací ustanovení 

          Vyhláška č. 17/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí 

území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany, se zrušuje.  

 

§ 10 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r. 

primátor hlavního města Prahy 

 

 

Ing. Karel Březina, v. r. 

I. náměstek primátora hlavního města Prahy 

 

 


