
 

 

12. 
 
 
 

Nařízení, 
 

kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 
 

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

§ 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Požární poplachový plán hlavního města Prahy (dále jen „poplachový plán“) slouží 
k zabezpečení součinnosti jednotek požární ochrany (dále jen „jednotka“) v hlavním městě 
Praze při hašení požárů, provádění záchranných prací na území hlavního města Prahy, 
při poskytování pomoci mezi kraji a při poskytování pomoci do sousedního státu, k úpravě 
povolávání jednotek a ke stanovení způsobu vyhlašování jednotlivých stupňů poplachu, 
upravuje činnost ohlašoven požárů a Krajského operačního a informačního střediska 
Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. 

      (2) Poplachový plán rovněž obsahuje poplachový plán integrovaného záchranného 
systému hlavního města Prahy zpracovaný v souladu s jiným právním předpisem1), který tvoří 
druhou část tohoto nařízení. 
 

ČÁST PRVNÍ 
 POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

§ 2 
Zásady součinnosti jednotek 

 (1) Jednotky působí zejména v rámci svých hasebních obvodů. Hasebním obvodem 
jednotky hasičského záchranného sboru podniku kategorie JPO IV, jednotky sboru 
dobrovolných hasičů městské části kategorie JPO V a jednotky sboru dobrovolných hasičů 
podniku kategorie JPO VI je území jejich zřizovatele.  

 (2) Hasebním obvodem jednotky Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy 
a jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části kategorie JPO III je území, pro které je 
jednotka předurčena plošným pokrytím území hlavního města Prahy jednotkami, nebo jejich 
předurčeností pro systémy záchranných prací, zejména při dopravních nehodách, živelních 
pohromách, haváriích a pro ochranu obyvatelstva. 

 (3) Jednotky v hlavním městě Praze jsou uvedeny v seznamu jednotek hlavního města 
Prahy, který je součástí operativní dokumentace tohoto nařízení. Součástí operativní 
dokumentace je rovněž vymezení hasebních obvodů jednotek Hasičského záchranného sboru 
hlavního města Prahy a jednotek sboru dobrovolných hasičů městských částí kategorie JPO 
III, případně i jiných jednotek s působností mimo území jejich zřizovatele.  

                                                 
1)  § 10 odst. 2 písm. e) a § 11 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně  
     některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
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          (4) Rozdělení jednotek a jejich předurčenost pro obce a objekty v prvním stupni 
poplachu vychází z dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí území hlavního města 
Prahy jednotkami.  

          (5) V prvním stupni poplachu jsou, v rámci hlavního města Prahy, jednotky 
přiřazeny ke katastrálním územím. Hasební obvody jednotek jsou stanoveny 
podle dostupnosti jednotlivých lokalit z místa dislokace jednotky tak, aby byly zajištěny 
dojezdové časy určené podle základní tabulky plošného pokrytí2). Ve druhém a vyšším 
stupni poplachu jsou, s ohledem na specifika hlavního města Prahy, jednotky vysílány 
na základě rozhodnutí operačního důstojníka Hasičského záchranného sboru hlavního 
města Prahy.  

          (6) Pokud je jednotka hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotka sboru 
dobrovolných hasičů podniku trvale předurčena k zásahům mimo území svého 
zřizovatele, je způsob a obsah její součinnosti uveden ve smlouvě mezi zřizovatelem 
jednotky a Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. V této smlouvě 
se stanoví síly a prostředky, kterými uvedená jednotka poskytuje součinnost a za jakých 
podmínek. 

          (7) Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy vede seznam uzavřených smluv 
s právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami podle odstavce 5.  

§ 3 
Povolávání jednotek v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným 

pracím 
          (1) Pro účely operačního řízení a povolávání jednotek3) ke zdolávání požárů 
a k záchranným pracím (dále jen „zásah“) na území hlavního města Prahy 
a pro poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního státu zřizuje Hasičský 
záchranný sbor hlavního města Prahy Krajské operační a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru hlavního města Prahy, které plní úkoly podle jiného právního 
předpisu4) a je stálým orgánem pro koordinaci složek integrovaného záchranného 
systému. 

          (2) Při povolávání jednotek k zásahu se Krajské operační a informační středisko 
Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy řídí platnými právními předpisy 
a interními předpisy závaznými pro Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy. 

          (3) K zásahu na území Středočeského kraje může být na žádost Krajského 
operačního a informačního střediska Středočeského kraje povolána jednotka 
prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného 
sboru hlavního města Prahy, a to na základě uzavřené dohody o součinnosti jednotek.  

          (4) Povolávání jednotek mimo území hlavního města Prahy nad rámec uzavřené 
dohody a při pomoci jinému státu, koordinuje Krajské operační a informační středisko 
Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy v součinnosti s Operačním 
a informačním střediskem Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky.  

                                                 
2)  Příloha k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. 
3)  § 4 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky  
    č. 226/2005 Sb. 
4)  Například § 5 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.; § 73 zákona č. 133/1985 Sb., 
    ve znění pozdějších předpisů; a § 13 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 
    integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
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          (5) Vyžadování nasazení jednotek z úrovně Ministerstva vnitra provádí Operační 
a informační středisko Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství hasičského 
záchranného sboru České republiky prostřednictvím Krajského operačního a informačního 
střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. 

§ 4 
Způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu 

          (1) V rámci poplachového plánu se vyhlašují čtyři stupně poplachu5) pro místo 
zásahu nebo území zasažené mimořádnou událostí, přičemž čtvrtý stupeň poplachu, který 
je označován jako zvláštní, je stupněm nejvyšším. 

          (2) Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu 
nebo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního 
města Prahy při prvotním povolávání složek na místo zásahu. Krajské operační 
a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy může 
vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je 
na něm více jak jedno místo zásahu. 

          (3) Povolání potřebného množství sil a prostředků musí být v rámci vyhlášeného 
stupně poplachu přizpůsobeno co nejreálněji rozsahu a závažnosti mimořádné události, jež 
vyhlášení příslušného stupně vyvolala. Stupeň poplachu pro dané místo zásahu může být 
změněn požadavkem velitelem zásahu na potřebu sil a prostředků. 

          (4) Jednotlivé stupně poplachu se řídí rozsahem mimořádné události, úrovní řízení 
zásahu a koordinací složek integrovaného záchranného systému podle jiného právního 
předpisu6). 

          (5) Pro potřeby požárního poplachového plánu se jednotkou rozumí družstvo 1 + 5 
nebo družstvo o zmenšeném početním stavu 1 + 3. V jednotlivých stupních poplachu 
zasahuje na místě zásahu tento počet jednotek: 
a) první stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše čtyř jednotek, 
b) druhý stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše deseti jednotek, 
c) třetí stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše patnácti jednotek, 
d) zvláštní stupeň poplachu předpokládá nasazení více než patnácti jednotek. 

                (6) Předávání informací a doporučená struktura řízení zásahu: 
a) Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města 
    Prahy informuje podle tabulky o vzniklé události podle vyhlášeného stupně poplachu 
    Operační středisko Krizového štábu hlavního města Prahy, které zajistí předání 
     informace primátorovi a dalším osobám určeným jiným právním předpisem7); tato 
     tabulka doporučené struktury řízení zásahu je uvedena v příloze k tomuto nařízení; 
     Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města 
     Prahy dále informuje stálého řídícího důstojníka směny a funkcionáře vedení 
     Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy v pohotovosti; 
b)  mimořádné hlášení podávané dle jiného právního předpisu8) Krajské operační 
     a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy předá 

                                                 
5)  Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, 
    ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
6)  § 20 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. 
7)  Například § 23 a 24 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
    záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.  
8)  Například § 13 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 
    systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
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    telefonicky a následně v textové podobě na Operační a informační středisko 
    Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 
    a s obsahem tohoto hlášení seznámí Operační středisko Krizového štábu hlavního města 
    Prahy, stálého řídícího důstojníka a funkcionáře vedení Hasičského záchranného sboru 
    hlavního města Prahy v pohotovosti; 
c) štáb velitele zásahu – je pracovním orgánem velitele zásahu, který v souladu 
    s rozhodnutím velitele zásahu organizuje činnost jednotek na místě zásahu, je využíván 
    při koordinaci složek integrovaného záchranného systému a připravuje rozhodnutí 
    velitele zásahu, pro jednotlivé funkce ve štábu jsou předurčeni zejména funkcionáři 
    ve směnné službě – stálý řídící důstojník, jeho zástupci, operační důstojník a jeho 
    zástupce; stálý řídící důstojník a jeho zástupce jsou dále předurčeni pro funkci velitele 
    zásahu; 
d) Krizový štáb Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy je pracovním 
    orgánem ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy pro zajištění 
    plnění úkolů v operačním řízení; je určen především k plnění úkolů při řešení 
    závažných mimořádných událostí a krizových situací dlouhodobějšího trvání, 
    charakterizovaných kombinovanými účinky, velkým rozsahem škod, širokým 
    nasazením sil a prostředků a složitou a náročnou likvidací jejich následků. 

 
§ 5 

Úprava činnosti ohlašoven požárů 
          (1) Ohlašovny požárů městských částí hlavního města Prahy9) nebo právnických 
a podnikajících osob10) se při své činnosti řídí řádem ohlašovny požárů11). Úlohou ohlašovny 
požárů je zejména: 
a) přijímat hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události na území hlavního města 
    Prahy nebo podniku, 
b) vyhlásit požární poplach místní jednotce,  
c) oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na Krajské operační a informační středisko 
    Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy telefonním číslem 150. 

          (2) Stanice Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy nejsou ohlašovnami 
požárů ve smyslu jiného právního předpisu10), ale jsou místem, kde lze ohlásit požár 
nebo jinou mimořádnou událost. 

    (3) Ohlašovna požárů musí být označená tabulkou s nápisem „OHLAŠOVNA 
POŽÁRŮ“. 

          (4) Každá městská část hlavního města Prahy zřizuje ohlašovnu požárů, dále může 
zřídit potřebný počet míst, odkud lze hlásit požár telefonní linkou číslo 150 nebo 112 
na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města 
Prahy, resp. na telefonní centrum tísňového volání. Tato místa se označují tabulkou s nápisem 
„ZDE HLASTE POŽÁR“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ a „112“. Uvedenými místy 
mohou být po projednání s vlastníky nebo uživateli telefonní stanice, u kterých je zaručena 
dostupnost pro hlášení požáru, nebo jimi mohou být veřejné telefonní stanice nebo automaty.  

                                                 
9)    § 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
10)  Například § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního  
      požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

           11)  § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády 
č. 498/2002 Sb. 
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          (5) Pokud ohlašovny používají k vyhlášení požárního poplachu12) jednotce sirény, 
provádí se: 
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény, 
    po dobu jedné minuty (25 s tón – 10 s pauza – 25 s tón); 
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas 
    trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty. 

 
ČÁST DRUHÁ 

 
POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
§ 6 

Použití a obsah  
          (1) Poplachový plán integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy 
se použije v případě, pokud u mimořádné události musí společně zasahovat dvě a více složek 
integrovaného záchranného systému, v souladu s právním předpisem13). 

          (2) Poplachový plán integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy je 
považován za přehled sil a prostředků včetně jejich počtu a využitelnosti podle jiného 
právního předpisu14). Poplachový plán integrovaného záchranného systému hlavního města 
Prahy obsahuje: 

a) spojení na základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému, 

b) přehled sil a prostředků ostatních složek, včetně přehledu sil a prostředků pro potřeby 
    záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů s fyzickými 
    nebo právnickými osobami, jakož i způsobu a rozsahu jejich povolávání v závislosti 
    na stupních poplachu; 

c) způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizových štábů, právnických 
    osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijních plánů. 

§ 7 
Spojení na základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému  

          (1) Výčet spojení na složky integrovaného záchranného systému, které obsahuje 
zejména telefonní, radiovou a datovou komunikaci na místa trvalé obsluhy a vedoucí 
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, kteří rozhodují o vyslání sil 
a prostředků základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému, vede 
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy a je uložen na Krajském operačním 
a informačním středisku Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy 
a na Operačním středisku Krizového štábu hlavního města Prahy. Výčet spojení je součástí 
operativní dokumentace tohoto nařízení. 

          (2) Složky integrovaného záchranného systému ohlašují Krajskému operačnímu 
a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy změny 
                                                 
12)  § 10 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky 
      č. 226/2005 Sb. 
13)  § 19 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
      záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
14)  § 15 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 
      č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizového zákona), ve znění pozdějších 
      předpisů. 



 

 6 

ovlivňující aktuálnost informací obsažených v dokumentech zpracovávaných 
podle odstavce 1. 

          (3) Výčet spojení na základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému 
zpracovaný podle odstavce 1 se v nezměněné podobě využívá jako součást plánů spojení 
Krizového plánu hlavního města Prahy podle jiného právního předpisu15). 

§ 8 
Přehled sil a prostředků ostatních složek IZS a přehled sil a prostředků pro potřeby 

záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů a způsob jejich 
povolávání 

          (1) Přehled sil a prostředků ostatních složek integrovaného záchranného systému 
a přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací zajištěných na základě 
smluvních vztahů s fyzickými, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, včetně 
způsobu jejich povolávání, je součástí operativní dokumentace tohoto nařízení a je uložen 
na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru hlavního 
města Prahy a na Operačním středisku Krizového štábu hlavního města Prahy. 

          (2) Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy zpracovává a vede aktuální seznam 
vozidel složek integrovaného záchranného systému s výjimkou z pojištění odpovědnosti16), 
seznam je součástí operativní dokumentace tohoto nařízení. 

          (3) Složky integrovaného záchranného systému ohlašují Krajskému operačnímu 
a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy změny 
ovlivňující aktuálnost informací obsažených v dokumentech zpracovávaných 
podle odstavců 1 a 2. 

§ 9 
Způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek integrovaného záchranného 

systému a členů krizových štábů, právnických osob a podnikajících fyzických osob 
zahrnutých do havarijního plánu hlavního města Prahy nebo vnějšího havarijního plánu 
          (1) Vedoucí složek integrovaného záchranného systému, členové krizových štábů, 
právnické osoby a podnikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu hlavního města 
Prahy nebo vnějšího havarijního plánu, které byly seznámeny s charakterem možného 
ohrožení a souvisejícími záchrannými a likvidačními pracemi, oznamují hlavnímu městu 
Praze a Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy druh a způsob použití 
komunikačních prostředků použitelných k jejich okamžitému vyrozumění nebo povolání. 

          (2) Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního 
města Prahy vyrozumívá a povolává vedoucí složek integrovaného záchranného systému, 
členy Krizového štábu hlavního města Prahy, právnické a podnikající fyzické osoby zahrnuté 
do havarijního plánu hlavního města Prahy nebo vnějšího havarijního plánu, za užití 
komunikačních prostředků podle odstavce 1, a to na základě rozhodnutí primátora hlavního 
města Prahy, nebo jím pověřené osoby.  

                                                 
15)   § 15 odst. 3 písm. h) nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

  č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
  předpisů. 

16)  § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
      a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
      pozdějších předpisů. 
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          (3) Žádost o povolání členů příslušného krizového štábu může dát též funkcionář 
vedení Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy v pohotovosti za podmínek 
stanovených jiným právním předpisem17). 

          (4) Plán povolávání a vyrozumívání členů Krizového štábu hlavního města Prahy je 
veden u Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. 
Je trvale aktualizován Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru 
hlavního města Prahy, které jej po každé aktualizaci prostřednictvím Operačního střediska 
Krizového štábu hlavního města Prahy předkládá primátorovi hlavního města Prahy 
pro potřeby Krizového štábu hlavního města Prahy.  

ČÁST TŘETÍ 
§ 10 

Operativní dokumentace poplachového plánu  
          (1) Operativní dokumentaci poplachového plánu tvoří: 
a) seznam jednotek hlavního města Prahy, 
b) určení hasebních obvodů jednotek s územní působností, 
c) seznam uzavřených dohod s právnickými nebo fyzickými podnikajícími osobami, které 
    zřizují jednotky; 
d) výčet spojení na složky integrovaného záchranného systému,  
e) přehled sil a prostředků ostatních složek integrovaného záchranného systému, přehled sil 
    a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů 
    s fyzickými nebo právnickými osobami; 
f) rozdělení jednotek a jejich předurčenost pro obce a objekty v prvním stupni poplachu,  
g) seznam vozidel integrovaného záchranného systému s výjimkou z pojištění 
    odpovědnosti16). 

          (2) Operativní dokumentace poplachového plánu je přístupná výhradně pracovníkům 
Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního 
města Prahy, Operačního střediska Krizového štábu hlavního města Prahy, primátorovi 
hlavního města Prahy, řediteli krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy, vedoucím 
složek integrovaného záchranného systému a kontrolním orgánům18).  

          (3) Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy zajišťuje a je oprávněn provádět 
aktualizace operativní dokumentace. V elektronické verzi se aktualizace provádějí neprodleně 
po změně, v písemné verzi se aktualizace provádí vždy k 31. lednu příslušného roku. 

          (4) Operativní dokumentaci poplachového plánu vede Hasičský záchranný sbor 
hlavního města Prahy v elektronické i písemné podobě, s výjimkou odstavce 1 písm. g), který 
je veden pouze v elektronické podobě. 

          (5) Aktuální operativní dokumentace poplachového plánu musí být trvale uložena 
na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru hlavního 
města Prahy a Operačním středisku Krizového štábu hlavního města Prahy.  

          (6) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby, fyzické osoby a složky integrovaného 
záchranného systému zařazené v tomto poplachovém plánu jsou povinny minimálně vždy 
k 15. lednu příslušného roku a při každé změně, potvrdit a oznámit Hasičskému záchrannému 
                                                 
17)   § 11 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, 
      ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
18)   § 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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sboru hlavního města Prahy údaje, které ovlivňují použitelnost poplachového plánu 
a operativní dokumentace poplachového plánu.  

§ 11 
Závěrečné ustanovení 

          Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy předá nejpozději do 60 dnů od nabytí 
účinnosti tohoto nařízení dotčeným orgánům hlavního města Prahy potřebné výpisy 
z operativní dokumentace poplachového plánu pro činnost ohlašoven požárů a pro činnost 
krizových štábů. 

§ 12 
Zrušovací ustanovení 

          Vyhláška č. 18/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává požární poplachový plán 
hlavního města Prahy, se zrušuje. 

§ 13 
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 
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Příloha k nařízení č. 12/2011 Sb. hl. m. Prahy 
 

 
Tabulka doporučené struktury řízení zásahu 

 

Stupeň 
poplachu 

OS KŠ 
HMP** 

Stálý řídící 
důstojník 

Hasičského 
záchranného 

sboru 
hlavního 

města Prahy  

Funkcionář 
vedení 

Hasičského 
záchranného 

sboru 
hlavního 

města Prahy 
v pohotovosti 

doporučená struktura řízení 

I ne* ne* ne* velitel zásahu 

II telefonicky telefonicky telefonicky velitel zásahu s pomocníkem 
nebo se štábem velitele zásahu 

III telefonicky telefonicky telefonicky velitel zásahu se štábem velitele 
zásahu nebo s Krizovým štábem 
Hasičského záchranného sboru 

hlavního města Prahy 

IV telefonicky telefonicky telefonicky velitel zásahu s Krizovým 
štábem Hasičského 

záchranného sboru hlavního 
města Prahy 

*   v I. stupni poplachu rozhodne v odůvodněných případech o předání informace operační 
     důstojník Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy 
** Operační středisko Krizového štábu hlavního města Prahy 
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