


K odlišení 2 základních činností JPO dle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů:

– zásah (plnění základních úkolů jednotek PO dle § 70),

– ostatní činnosti jednotky PO (zejména poskytování
pohotovostních a jiných služeb nebo prací - § 97).



• Jedná se o události, kde jednotka PO provádí
činnosti dle § 70 (hašení požárů, záchranné práce,
úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva) k omezení
bezprostředního působení rizik vzniklých
mimořádných událostí, které byly prováděny v
příslušném stupni poplachu, výjezd jednotky byl
uskutečněn, v časovém limitu výjezdu jednotky
PO dle § 11 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

• Vypisuje se (D)ZOZ.



• Evidence poskytování pohotovostních a jiných
služeb nebo prací (§ 97 zákona č. 133/1985 Sb.),
které jsou zpravidla předem ohlášeny a
dohodnuty a následně ve vhodném/domluveném
termínu plánovitě plněny.

• Události, u kterých není bezprostřední ohrožení,
nebo jednotka PO provádí činnosti k předcházení
vzniku potenciálního ohrožení.

• Vypisuje se ZOČ (zpráva o činnosti).



1) Dojednání ostatní činnosti se zřizovatelem JSDHo.

2) Telefonické ohlášení ostatní činnosti (starostou
obce, VJ nebo zástupcem VJ) na KOPIS HZS.

3) JPO vyjíždí bez vyhlášení poplachu (nebude
spuštěn JSVV a nebudou odeslány výjezdové
SMS) v minimálním početním stavu 1+3, vč. všech
OOPP (možnosti povolání k emergentní MU
prostřednictvím KOPIS).

4) Omezení radioprovozu s KOPIS HZS na nezbytně
nutné informace (výjezd JPO, příjezd na místo,
odjezd a návrat na základnu) → důležité pro
nezahlcování radiové sítě.

5) Vypsání a archivace ZOČ.



• likvidace obtížného hmyzu (neakutní),

• požární asistence,

• zprůchodnění kanalizace,

• odstranění stromů (neakutní),

• odstranění nánosů bláta z komunikace,

• doplňování a dovoz vody (např. do vodojemů),

• odstranění sněhových převisů a rampouchů
(neakutní),

• služby pro zřizovatele JPO,

• a další.
Zdroj obrázků: www.google.cz







• dovoz vody do bazénů či k jiným soukromým
účelům,

• nástřik ledové plochy,

• organizační zajištění kulturních akcí,

• činnosti prováděné na stanici v rámci odborné
přípravy,

• a další.

Zdroj obrázků: www.google.cz





• Tištěný formulář (D)ZOZ:

– v textu na 1. straně formuláře v záhlaví velitel
jednotky škrtne slovo „zásahu“ výrazně napíše slovo
„činnosti“ a nebude zaškrtávat druhy událostí.

• Elektronická zadávací verze formuláře (D)ZOZ
(ZOZ offline, Port.ALL):

– V „Popisu typu“ se uvede poznámka „ZOČ”.

• ZOČ se vypracuje pouze v 1 vyhotovení a uloží se k
dokumentaci JPO obdobně jako (D)ZOZ.

• ZOČ se nezasílá (neexportuje) na HZS kraje.





Vrcholová odpovědnost za správnost evidencí
v SSU opravňuje krajského garanta za SSU
změnit při kontrole nesprávně provedené
zatřídění ostatních činností jednotek PO do
zásahů a přidělit příznak ZOČ, a také naopak.


