
HLÁŠENÍ O POŽÁRU

Datum požáru: Adresa místa požáru: 

Majitel objektu, zařízení (název, IČ): Adresa majitele: Kontakt (tel., fax, e-mail):

Uživatel objektu, zařízení (název, IČ):

Adresa uživatele: 

Kontakt (tel., fax, e-mail):

POSTIŽENÉ PROSTORY, ZAŘÍZENÍ A STRUČNÝ POPIS POŽÁRU
Stavební objekt:

Motorové vozidlo:
Typ vozidla: 

Reg. značka: Rok výroby:
VIN:

Stroj, zařízení: Typ, označení, název:
Výrobce:
Výrobní číslo: Rok výroby:

OZNÁMENÍ POŽÁRU, PRVOTNÍ ZÁSAH
EPS:
SHZ:
Zjištění požáru:
Oznámení požáru:

VZNIKLÉ ŠKODY, UCHRÁNĚNÉ HODNOTY
Stavební část:
Kč

Vybavení Kč: Materiál, jiné 
Kč: 

Rozpis nejdůležitějších položek:

Uchráněné hodnoty: Kč

POJIŠTĚNÍ ANO – NE *)

Pojišťovna:

ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
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Zpracovaná 
dokumentace:

(Přehled zpracované dokumentace požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.)

V ………………. dne  ……………….

_______________________________________
Razítko, jméno, podpis, funkce

*) Nehodící se škrtněte.

Poučení:

Podle ustanovení  § 5 odst. 1 písm. h) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
jsou právnické  a  podnikající  fyzické  osoby povinny bezodkladně  oznamovat  územně  příslušnému  operačnímu  středisku
hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při  činnostech, které  provozují  nebo v prostorách,  které vlastní
nebo užívají.

Podle ustanovení  § 5 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně,  ve znění pozdějších předpisů,
jsou právnické  a  podnikající  fyzické  osoby  povinny  umožnit  orgánu  státního  požárního  dozoru  provedení  kontroly
plnění povinností  na úseku požární ochrany,  poskytovat mu požadované doklady,  dokumentaci a informace vztahující se
k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jim uložená opatření.

Podle ustanovení  § 76 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně tím,
že neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru  -  možnost uložení pokuty až do výše Kč 500.000.
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