
A. Platné právní předpisy 

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském 
záchranném sboru) 

č. 320/2015 Sb. 

Zákon o požární ochraně, ve znění zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb., 
zák. č. 203/1994 Sb., zák. č. 163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 237/2000 Sb., 
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., 
zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 341/2011 Sb., zák. č. 350/2011 Sb., zák. č. 350/2012 Sb., zák. č. 303/2013 Sb., 
zák. č. 344/2013 Sb., zák. č. 64/2014 Sb. a zák. č. 320/2015 Sb. 

č. 133/1985 Sb. 

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., 
zák. č. 20/2004 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 151/2010 Sb., 
zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 303/2013 Sb., zák. č. 344/2013 Sb. a zák. č. 64/2014 Sb. 

č. 239/2000 Sb. 

Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zák. č. 320/2002 Sb., 
zák. č. 127/2005 Sb., zák. č. 112/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., 
zák. č. 153/2010 Sb., zák. č. 430/2010 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 333/2012 Sb., zák. č. 303/2013 Sb., 
zák. č. 64/2014 Sb. a zák. č. 320/2015 Sb 

č. 240/2000 Sb. 

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)  

č. 224/2015 Sb. 

Zákon o kontrole (kontrolní řád) č. 255/2012 Sb. 

Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů 
požární ochrany, ve znění nař. vlády č. 168/1989 Sb., nař. vlády č. 195/1995 Sb. a nař. vlády č. 497/2002 Sb.  

č. 34/1986 Sb. 

Nařízení vlády 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 nař. vlády č. 36/2003 Sb. a nař. vlády č. 431/2010 Sb 

č. 462/2000 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a 
přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými 
osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nař. vlády č. 527/2002 Sb. 

č. 463/2000 Sb. 

Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. č. 172/2001 Sb. 

Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů 
podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 

č. 352/2003 Sb. 

Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nař. vlády č. 315/2014 Sb. č. 432/2010 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných 
požárních dveří 

č. 202/1999 Sb 

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách č. 87/2000 Sb. 

Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. 

č. 246/2001 Sb. 

Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. a vyhl. č. 200/2012 
Sb. 

č. 247/2001 Sb. 

Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhl. č. 
429/2003 Sb. 

č. 328/2001 Sb. 

Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002 Sb. 

Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení 
školského zákona, ve znění vyhl. č. 323/2008 Sb., vyhl. č. 21/2010 Sb. a vyhl. č. 261/2013 Sb. 

č. 2/2006 Sb. 



Vyhláška o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. č. 35/2007 Sb. 

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb. č. 23/2008 Sb. 

Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany č. 69/2014 Sb. 

Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech 
obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře 

č. 226/2015 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru 
České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a 
odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti 
služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a 
základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška 
hasičského záchranného sboru) 

č. 407/2015 Sb 

 


