
PŘEDÁNÍ MÍSTA ZÁSAHU



Předpisy

Vyhláška č. 247/2001 Sb. v platném znění

 § 17 odst. 1
 „Pokud  je  nutné  zabezpečit  dohled  nad  místem,  kde  jednotky   

zasahovaly,  provede velitel zásahu předání místa zásahu vlastníku 
nebo jiné  oprávněné  osobě.  Pokud  tak  nelze ihned učinit, velitel 
zásahu zabezpečí po dobu hrozícího nebezpečí dohled nad místem 
zásahu.“

 § 17 odst. 2
 „Předání  místa zásahu se provádí písemně, pokud se určují 

opatření   nutná  k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru 
podle § 88 odst. 1 zákona o PO.“ 

 Bojový řád JPO 
metodický list č.10/O

metodický list č.5/T část II. odst. 10) – vstup do obydlí 
a jiných uzavřených prostor při zásahu



Varianty předání místa zásahu  
z pohledu VZ

1. POŽÁR

a) Lokalizace – likvidace – předání místa zásahu (ústně) dotčené 
osobě – příprava k odjezdu (dekontaminace, očista nářadí, 
odklízení trosek atp.) odjezd JPO – ukončení zásahu

b) Lokalizace – likvidace – nelze předat místo zásahu dotčené osobě 
– dohled JPO do odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru
– příprava k odjezdu (dekontaminace, očista nářadí, odklízení 
trosek atp.) – odjezd JPO – ukončení zásahu



Varianty předání místa zásahu               
z pohledu VZ

1. POŽÁR

c) Lokalizace – likvidace – písemné předání dotčené osobě 
(co nejdříve předat písemný protokol na SPD – VPP) – příprava 
k odjezdu (dekontaminace, očista nářadí, odklízení trosek atp.)
– odjezd JPO – ukončení zásahu

d) Lokalizace – likvidace – písemné předání nelze předat dotčené 
osobě – dohled JPO – příprava k odjezdu (dekontaminace, očista 
nářadí, odklízení trosek atp.) – odjezd JPO – ukončení zásahu



Varianty předání místa zásahu 
z pohledu VZ

1. POŽÁR 

e) Lokalizace – likvidace – písemné předání dotčené osobě (protokol 
doručit na SPD) – příprava k odjezdu (dekontaminace, očista 
nářadí, odklízení trosek atp.) – odjezd JPO – ukončení zásahu –

dohoda dotčené osoby s HZS nebo JSDH na dohled nad 
místem požáru (tzv. požární asistence = ZOČ) – není již 
zásahem JPO, protože se jedná o komerční vztah

f) Lokalizace – předání velení zásahu veliteli JSDH – likvidace –
předání dotčené osobě – příprava k odjezdu – odjezd JPO

využívat výjimečně – např. souběh událostí 

g) Lokalizace – předání velení zásahu JSDH – likvidace – písemné 
předání dotčené osobě (SPD) – dohled JPO – příprava k odjezdu



Varianty předání místa zásahu           
z pohledu VZ

2. TECHNICKÝ ZÁSAH – VZ nesmí dotčené osobě nařídit opatření 

„Velitel zásahu není oprávněn při předání místa zásahu po provedení 
záchranných prací (tzv. technický zásah) nařídit dotčené osobě opatření. Pokud 
velitel zásahu předává místo technického zásahu dotčené osobě, účelem 
takového předání je:

a) konstatování o ukončení zásahu jednotek na objektu, ke kterému dotčené 
osoby mají vztah (vlastnický, uživatelský),

b) upozornění na skutečnosti, jejichž opomenutí by po odjezdu jednotek mohlo 
způsobit osobám újmu na zdraví nebo majetku.“

a) Ukončení záchranných prací – předání místa zásahu (ústně) – příprava 
k odjezdu JPO – odjezd JPO – ukončení zásahu

b) Ukončení záchranných prací – předání místa zásahu písemně 
(přiměřeně lze použít formulář na předání místa zásahu po požáru a 
formulář přiložit k ZOZ) – uvedené skutečnosti mají pouze informativní 
charakter pro dotčenou osobu (chrání se tím VZ) – příprava k odjezdu –
odjezd JPO – ukončení zásahu



Varianty předání místa zásahu              
z pohledu VZ

3. TECHNICKÝ ZÁSAH – narušená statika objektu

V případě povolání si statika na místo zásahu je potřeba:

 Nahlásit příjezd statika na místo

 Nechat si písemně (nejlépe 2 vyhotovení) stanovit navrhovaná 
opatření i s podpisem statika = pracovní verze. Nepotřebujeme 
projektové vyhotovení posudku!!!

 K písemnému předání dotčené osobě přidat písemné vyjádření 
statika

 Nahlásit na KOPIS ukončení spolupráce se statikem

 V ZOZ vyplnit využití osobní a věcné pomoci (kvůli uplatnění 
náhrad) – u jakékoli osobní a věcné pomoci

 K ZOZ přiložit vyjádření statika



Varianty předání místa zásahu              z 
pohledu příslušníka VZ

3. TECHNICKÝ ZÁSAH – otevření uzavřených prostor
Metodický list č.5/T část II. odst. 10)

a) Po otevření uzavřeného prostoru velitel zásahu zajistí, aby do 
prostoru nevstupovaly neoprávněné osoby. Po ukončení zásahu předá 
prostor majiteli, popř. uživateli, nebo policii. 

b) K předání je možné využít formulář „Záznam o předání místa zásahu“

a postupovat v souladu s metodickým listem Předání místa zásahu. V 
případě, že není možné prostor předat majiteli či uživateli, zajistí velitel 
zásahu prostor proti vniknutí neoprávněných osob nebo odcizení 
majetku prostřednictvím policie.



Přebírání velení zásahu

OZNAMUJTE NA KOPIS I NA MÍSTĚ 
ZÁSAHU PŘEVZETÍ NEBO 
PŘEDÁNÍ ŘÍZENÍ ZÁSAHU

Převzetí – předání velení u zásahu musí proběhnout jednoznačně

 Přebírejte zodpovědnost až ve chvíli, kdy jste seznámeni se 
situací

 V případě vyšetřování okolností zásahu ze strany orgánů činných 
v trestním řízení jsou zásadní informace mezi VZ a KOPIS

 V případě komplikací si na místo povolejte svého VPS nebo ÚŘD

 Na dálnicích a některých silnicích I. třídy zastupuje ŘSD-SSÚD 
soukromá společnost



Prostor pro vaše dotazy


