Příloha č. 3
Pomoc při zdolávání požáru

Osobní pomoc
(§ 18 zákona o PO)
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky
požární ochrany nebo obce.

Věcná pomoc
(dle § 19 zákona o PO)
Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout
dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolávání požáru.

Vynětí z povinnosti
Poskytnout osobní a věcnou pomoc
(dle § 20 zákona o PO)
1. Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v § 18 a 19 zákona o PO se nevztahuje na:
a) útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České
republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by
poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,
b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy,
energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za
následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících
fyzických osob, nebo jiný závažný následek,
c) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich
zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle
zvláštních předpisů.
2. Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19 zákona o PO, jestliže jí
v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo
osoby blízké.

Náhrada ušlého výdělku
(dle § 20 a zákona o PO)
1. Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc
jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo
obce, náleží jí náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.
2. O náhradě rozhoduje a tuto poskytuje hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu
požár vznikl. Náhradu je nutno uplatnit do tří měsíců, nejpozději však do dvou let ode dne
vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.

Náhrada výdajů
(dle § 21 zákona o PO)
1. Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada
výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil,
nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se
uplatňuje u hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl.
Hasičský záchranný sbor kraje o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.
2. Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání
požáru jiné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů
s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc
poskytnuta.
3. Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhradu škody.

Vstup do nemovitosti
(dle § 22 zákona o PO)
1. Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení
opatření nutných ke zdolávání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení
jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo
strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření
rozhoduje velitel zásahu.
2. Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce,
uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být
hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany
organizují, předem uvědoměn, a to nejméně 24 hodin před zahájením cvičení. Přitom se musí
dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a
aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.
3. Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle
odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární
ochrany organizují o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To
neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo
uživatele.

