ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ CIVILNÍ OCHRANY
Zařízením civilní ochrany rozumíme součást právnické osoby nebo obce určené k ochraně
obyvatelstva. Tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky
(viz zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Druhy zařízení civilní ochrany - Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění
úkolů ochrany obyvatelstva, v § 2 definuje následující zařízení CO s názvy :
1. Zařízení pro zajištění evakuace.
2. Zařízení pro zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci.
3. Zařízení pro nouzové zásobování vodou.
4. Zařízení pro poskytování první pomoci.
5. Zařízení pro provádění prací spojených s vyprošťováním osob a k odstraňování
následků mimořádných událostí.
6. Zařízení pro zjišťování a označování nebezpečných oblastí.
7. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace terénu.
8. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace osob a oděvů.
9. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace věcných prostředků.
10. Zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech.
11. Zařízení pro zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany.
V případě nezbytné potřeby je doporučováno obcím v ORP Zlín v první řadě zřizovat
zařízení CO - pro zajištění evakuace, pro zajištění nouzového přežití a organizované
humanitární pomoci, pro nouzové zásobování vodou a pro poskytování první pomoci (viz.
výše poř. č. 1 až 4). (Možné personální složení a vybavení věcnými prostředky jsou uvedeny
v § 2 a v příloze č. 1 citované vyhlášky.)

Postup při zřizování zařízení civilní ochrany
Obec, jiná právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (viz. § 1 vyhlášky) může požádat
HZS ZK o vyjádření k účelnosti zřízení zařízení CO.
V žádosti uvede :
1. obec - název, identifikační číslo obce jako právnické osoby, adresu sídla obecního
úřadu, městského úřadu nebo magistrátu, kontaktní osobu a adresu objektu, v němž
má být zařízení civilní ochrany zřízeno,
2. jiná právnická osoba - obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, sídlo a adresu
provozovny, v níž má být zařízení civilní ochrany zřízeno; není-li zapsána v
obchodním rejstříku, uvede předmět podnikání (činnosti) a jméno a příjmení člena
statutárního orgánu,
3. podnikající fyzická osoba - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání,
identifikační číslo a adresu provozovny, v níž má být zařízení civilní ochrany zřízeno;
není-li zapsána v obchodním rejstříku, uvede předmět podnikání (činnosti).
V žádosti se dále uvedou zdroje možných rizik vzniku mimořádných událostí a další
skutečnosti využitelné při posuzování účelnosti zřízení zařízení civilní ochrany.
HZS ZK zašle zřizovateli (žadateli) vyjádření do 30 dnů ode dne doručení žádosti, uvede
v něm, pro jaký účel je vhodné zařízení CO zřídit, doporučí personální složení zařízení CO
a zároveň vyžádá zpracování a předložení evidenčního listu zřízeného zařízení CO ve

dvou stejnopisech. Vzor evidenčního listu ZCO - viz dokument s názvem " Evidenční_list
zařízení CO - vzor HZS ZK.pdf (182,75 KB)".
HZS ZK vypracuje návrh dohody o plánované pomoci na vyžádání, uzavře se zřizovatelem
dohodu a projedná s ním způsob odborné přípravy personálu zařízení CO a případné
doplnění věcnými prostředky. Na základě uzavřené dohody zahrne zařízení CO do
Poplachového plánu IZS ZK.

