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ANOTACE 

Fojtíková, R. Autorizovaný dohled na stavbě: Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, 2014. 66 s. 

Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu autorizovaného dohledu na stavbě v 

oblasti poţární ochrany. Touto prací by měl být dán návrh kompetencí, postupů a odborné 

způsobilosti osob, které budou vykonávat navrhovanou funkci ve spolupráci se 

stavbyvedoucím u vybraných staveb. Za takové stavby budou povaţovány objekty 

zvláštního významu a objekty, kde je navrhnuta součinnost dvou a více systému poţárně 

bezpečnostních zařízení. Vytvořením funkce by mělo dojít k zajištění veškerých 

poţadavků a úkonů pro přípravu objektu na kontrolní prohlídku stavby ze strany státního 

poţárního dozoru a k následnému usnadnění a zrychlení kolaudačního řízení ze strany 

státního poţárního dozoru. 

Klíčová slova: autorizovaný inspektor, stavbyvedoucí, autorizovaný dozor pro poţární 

bezpečnost staveb, koordinátor poţární ochrany. 

ABSTRACT 

Fojtikova, R. Authorized on-site inspections:The Thesis, Ostrava: VSB – TU Ostrava, 

2014. 66 p. 

This thesis deals with creating a draft authorized on-site inspections in the field of 

fire protection. This work should be given to the draft competencies, processes and 

competence of persons who will carry out the proposed work in cooperation with site 

managers in selected buildings. In such constructions will be considered objects and 

objects of special importance where the designed interaction of two or more of fire safety 

equipment. By creating function should be to ensure that all the requirements and steps to 

prepare the property for inspection tour of the building by the state fire supervision and 

subsequent to facilitate and speed up approval process by the state fire supervision. 

Key Words: authorized inspector, site, authorized surveillance for fire safety of buildings, 

fire prevention coordinator.  
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

V případě, kdy stavba vyţaduje stavební povolení a je nutno projít kolaudací, je pro 

úspěšné povolení k uţívání a moţnosti uvedení stavby do provozu nutné získat souhlasná 

stanoviska všech dotčených orgánů. Proto, aby byla stanoviska souhlasná, je důleţité 

dodrţet veškeré poţadavky na stavbu dané těmito orgány. Jedním z velmi důleţitých 

poţadavků je i dodrţení podmínek stanovených v  poţárně bezpečnostním řešení stavby, 

které poţaduje dodrţet dotčený orgán státního poţárního dozoru.  

Dohled nad dodrţováním veškerých poţadavků při výstavbě, a to i vyplývajících 

z  poţárně bezpečnostního řešení stavby, má v současné době podle stavebního zákona 

stavbyvedoucí. Ne vţdy se pak v praxi setkáváme s kladným hodnocením dodrţení 

poţadavků, na které měl právě povinnost stavbyvedoucí dohlíţet. Je nutno podotknout, ţe 

mnohdy dochází k nedodrţení nebo nedotáhnutí poţadavků dané poţárně bezpečnostním 

řešením stavby do úplného konce, a to má za následek prodluţování schvalovací doby pro 

uvedení objektu do uţívání, dokud nebudou veškeré nedostatky odstraněny. Taková situace 

pak především nastává u výstavby objektů větších rozsahů, u kterých při velkém mnoţství 

úkolů a povinností stavbyvedoucího můţe dojít k situaci, kdy na jednotlivé kroky nebude 

kladen stejný důraz. Z těchto důvodů je u vybraných staveb vhodné zajistit kompetentní 

osobu, jejímţ úkolem by byl dohled nad poţadavky poţární bezpečnosti stavby. 

Cílem diplomové práce je návrh kompetencí, postupů a odborné způsobilosti osob, 

které budou vykonávat autorizovaný dohled poţární bezpečnosti staveb při jejich realizaci. 

V průběhu řešení dané problematiky, po konzultacích s odbornou praxí, zejména se 

zástupci  Hasičského záchranného sboru a z České komory autorizovaných inţenýrů a 

techniků, se ukázalo, ţe je nutné provést návrh dvou funkcí autorizovaného dohledu, které 

se budou lišit zejména v oblasti získání samotného osvědčení pro výkon dané funkce. 

Samotným návrhem jsou osoby, které by zastávaly funkci autorizovaného dozoru pro 

poţární bezpečnost staveb nebo funkci koordinátora poţární ochrany. Moţnosti vyuţití by 

pak připadaly u staveb, u kterých je navrţena součinnost dvou a více systémů poţárně 

bezpečnostních zařízení a u budov zvláštního významu. Jsou zde rozepsány veškeré 

podmínky, poţadavky, práva a povinnosti, zákazy a další potřebné znalosti pro získání 

těchto titulů.  
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Jako vzor pro vytvoření nových funkcí byla zvolena osoba autorizovaného inspektora, 

která v České republice dohlíţí při výstavbě objektu na poţadavky z hlediska stavebního 

zákona. V úvodu diplomové práce jsou popsány funkce tzv. inspektorů, kteří dohlíţejí na 

realizace staveb i z pohledu poţární bezpečnosti v zahraničí. Jedná se zejména o 

Spolkovou republiku Německo a Velkou Británii, kde je činnost vykonávaná uţ několik 

let. V závěrečné práci jsou popsány podmínky a poţadavky na výkon funkce českého 

autorizovaného inspektora z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu. Další část práce se věnuje kompetencím a úkolům 

stavbyvedoucího, který má při výstavbě nenahraditelnou funkci. Dané údaje dokládají 

značný rozsah povinností osoby stavbyvedoucího při realizacích staveb. V kapitole 

,,Dohled na poţadavky poţární bezpečnosti objektu při jeho výstavbě“ jsou uvedeny 

samotné návrhy dvou moţných cest, jak řešit dohled nad poţadavky z hlediska poţární 

ochrany při výstavbě vybraných objektů. 

V závěru celé diplomové práce jsou pak zhodnoceny a vzájemně porovnány veškeré 

podmínky, které byly navrţeny pro obě funkce. 
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2. REŠERŠE 

Problematika výkonu funkce autorizovaného dohledu na stavbě z hlediska poţární 

ochrany nebyla v České republice ještě nikdy řešena. Vzory pro vytvoření této nové funkce 

bylo nutno hledat i v zahraničí, zda jiţ tam taková funkce existuje. V části Bavorska 

(Spolková republika Německo) a ve Velké Británii a Walesu jiţ tzv. inspektoři fungují. 

V Bavorsku jsou vyuţívání pro konstrukční a poţární bezpečnost staveb a ve Velké 

Británii a Walesu pro celý proces výstavby. V České republice zatím pouze funguje 

autorizovaný inspektor z hlediska stavebního zákona. Z níţe uvedených článku a 

webových odkazů byly čerpány informace pro diplomovou práci k vytvoření nové funkce 

autorizovaného dohledu na stavbě.   

Webovým článkem Zpráva o institutu autorizovaného inspektora v ČR od pí. Malínské 

ze Světové banky [9], byly získány základní informace o výkonu činnosti inspektorů 

v zahraničí. Článek dále popisuje rozdíly mezi funkcemi inspektorů v zahraničí a 

informace pro vznik institutu autorizovaného inspektora v České republice. Zákony č. 

183/2006 Sb. [2], [3], č. 360/1992 Sb. [4], č. 499/2004 Sb. [5] a vyhláška č. 498/2006 Sb. 

[7], pojednávají o výkonu funkce autorizovaných inspektorů v České republice a všech 

poţadavcích, které jsou na ně kladeny. Pomocí článku Certifikáty autorizovaných 

inspektorů [15], byly doplněny informace týkající se certifikátu, který vydává 

autorizovaný inspektor a pomocí článku Autorizační razítko [16] byly čerpány informace 

pro uţívání autorizačního razítka autorizovaným inspektorem. Profesní kodex 

autorizovaného inspektora a doporučení [10], vysvětluje základní pravidla pro správný 

výkon funkce autorizovaného inspektora. Článkem Povinnosti stavbyvedoucího – vedení 

stavby [14] dostupného z webového odkazu byly získány informace o úkolech a 

povinnostech stavbyvedoucího a o obsahu stavebního deníku, který vede stavbyvedoucí a 

je nedílnou součástí kaţdé výstavby. Veškeré poţadavky na kontrolní prohlídky ze strany 

stavebního úřadu popisuje Ing. Štefan Havlík v článku Kontrolní prohlídky [12]. 

Informace o kontrolní prohlídce stavby ze strany státního poţárního dozoru a všechny 

poţadavky na takto prováděné kontroly byly čerpány ze zákona č. 133/1985 Sb. [1], 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. [8]. Dále byly informace pro výkon státního poţárního dozoru 

čerpány z webových článků Stavební prevence HZS kraje Vysočina [17], Stavební 

prevence [18] Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Kontrolní činnost [19] 
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Hasičského záchranného sboru Praha a z článku Státní požární dozor – výkon státního 

požárního dozoru [20] Hasičského záchranného sboru České republiky. Potřebnou 

dokladovou část Jednotné doklady ke stavbě z hlediska požární, kterou vyţaduje státní 

poţární dozor při kontrolních prohlídkách výstavby, vydává Profesní komora poţární 

ochrany na webovém odkazu [11]. Webovým článkem Bezpečnost práce a ochranu zdraví 

je třeba řešit průběžně [13] vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí jsou popsány 

subjekty, které udělují osvědčení koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zákonem č. 309/2006 Sb. [6], je popisován samotný výkon funkce tohoto koordinátora. 

Pomocí některých informací tohoto odkazu a zákona byla vytvořena funkce koordinátora 

poţární ochrany. 
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3. INSTITUT AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA 

Se vznikem nového stavebního zákona z roku 2007 bylo spojeno několik zásadních 

změn. Jednou ze změn oproti předchozímu stavebnímu zákonu bylo vytvoření institutu 

nové profese autorizovaného inspektora a vytvoření s tím související zkrácené stavebního 

řízení. Ještě v tom samém roce připadla implementace nové funkce dvěma profesním 

komorám a to České komoře architektů a České komoře autorizovaných inţenýrů a 

techniků. Díky vzniku nové profese se Česká republika zařadila mezi další státy v Evropě, 

které převedly části svých stavebních řízení do ryze soukromého sektoru a u nichţ jiţ 

funkce autorizovaného inspektora delší dobu funguje. Pro přípravu návrhů bylo čerpáno 

především ze zkušeností Velké Británie a Walesu a části Spolkové republiky Německa, z 

oblasti Bavorska. 

Za hlavní důvod, který stál za novelizaci stavebního zákona, lze povaţovat rozvoj 

českého stavebního trhu, který zapříčinil jeho přetíţení. Pracovníci, kteří doposud 

pracovali na stavebních úřadech, začínali mít pocit, ţe nemají dostatek zkušeností k 

posuzování projektů, které byly čím dál víc rozsáhlejší a kompletnější a mnohdy byla 

vyţadovaná velká trpělivost stavebníků, neţ vůbec došlo na posouzení jejich stavebních 

projektů [9]. 

3.1 Spolková republika Německo 

V Německu působí autorizovaná osoba v oblasti Bavorska. Kompetence je daná 

Bavorským stavebním řádem, kde nese titul soukromý inspektor. V tomto případě 

spolupracuje dohromady se stavebním úřadem, ovšem stavební řízení z hlediska právní 

odpovědnosti zůstává v pravomoci státu. Soukromí inspektoři zde pracují pouze jako 

poradci pro stavbu, kde se jedná o konstrukční a poţární bezpečnost. Tuto funkci můţeme 

také chápat jako doplňkovou sluţbu. 

Na rozdíl od Velké Británie, kde autorizovaný inspektor neprovádí technickou kontrolu 

během výstavby, je v Bavorsku technická kontrola prováděná soukromým inspektorem. 

Stavební úřad vydává stavební povolení, soukromý inspektor poté provádí technické 

kontroly stavby. 

Aby nedošlo k ovlivnění soukromého inspektora stavebníkem, tím je myšleno, aby 

nepřistoupil na méně přísné poţadavky, které by si přál stavebník, byly v Bavorsku budovy 
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rozděleny do několika typů. Pro stavby, kde jsou přísné a důleţité poţadavky na 

konstrukční a poţární bezpečnost, určí soukromého inspektora stavební úřad. Jedná se o 

budovy určené pro veřejnost, coţ jsou nemocnice, školy a zábavní parky. Naopak pro 

stavby, kde tyto poţadavky nejsou aţ tak důleţité a není na ně brán tak velký zřetel, určí si 

soukromého inspektora samotný stavebník.  

Otázka odpovědnosti je v bavorském systému rozdělena do dvou typů a to podle toho, 

kdo soukromému inspektorovi zadává úkoly. Pokud mu úkoly zadává stavební úřad, jeho 

odpovědnost je pouze v rámci váţných a úmyslných škod. Pokud úkoly zadává stavebník, 

nese soukromý inspektor veškerou odpovědnost. Z tohoto důvodu jsou povinni uzavřít 

speciální pojistku, která bude chránit jak jeho samotného, tak i stavebníka [9].  

3.2 Velká Británie a Wales 

Pokud se zaměříme na další zmiňované země, kterými jsou Velká Británie a Wales, 

kde mají shodné poţadavky na autorizovaného inspektora, zjistíme, ţe zde mají stavebníci 

právo rozhodnout se, zda budou spolupracovat se stavebním úřadem nebo ne. V případě, ţe 

nemají zájem o spolupráci se stavebním úřadem, uzavřou smlouvu se soukromým 

inspektorem. Ten převezme od stavebního úřadu celé stavební řízení, čímţ bude po celou 

dobu dohlíţet na projekt, dále bude poskytovat technické poradenství, technickou kontrolu 

během výstavby a v neposlední řadě bude vydávat povolení ke stavbě. Pokud to shrneme, 

tak je autorizovaný inspektor ve Velké Británii a Walesu se stavebníkem od počátku řízení 

aţ do jeho úplného konce. Jestliţe si však nebude jistý, ţe splní poţadované standardy, má 

právo projekt vrátit zpět na stavební úřad.  

Jedno z negativ, které má systém ve Velké Británii a Walesu je, ţe autorizovaný 

inspektor je přímo placen stavebníkem. Inspektor díky tomu můţe přistoupit na mírnější 

poţadavky ze strany stavebníka. 

Stejně tak jako v Bavorsku musí i ve Velké Británii a Walesu autorizovaní inspektoři, 

kteří jsou placení ze strany stavebníka, uzavírat pojistky, které je budou chránit před 

vysokou odpovědností. Oproti Bavorsku, kde jsou soukromí inspektoři odpovědni jen za 

konstrukční a poţární bezpečnost, jsou ve Velké Británii a Walesu inspektoři odpovědni za 

celý průběh procesu a díky tomu jsou jejich pojistné částky daleko vyšší peněţní hodnoty. 

Navíc ve Velké Británii a Walesu mají autorizovaní inspektoři uzavřenou pojistku 
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prodlouţenou o deset let po ukončení jejich poslední smlouvy. V Bavorsku takovéto 

pravidlo vůbec neexistuje [9].  

4. AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR 

Institut autorizovaného inspektora vychází ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu.  Cílem tohoto institutu je oprostit stavební úřady od některých 

činností, pro které není potřeba výkonu správních orgánů a urychlení schvalovacího 

procesu realizace staveb, coţ je jinak zkrácené stavební řízení. Stejně jako u ostatních 

evropských zemí pracují i v České republice autorizovaní inspektoři v soukromém sektoru, 

kde budou zastávat jak soukromé, tak i veřejné právo.    

Institut autorizovaného inspektora v České republice se více přiklání k systému, který 

jiţ funguje ve Velké Británii a Walesu. V rámci České republiky jsou však stanovena jiná 

pravidla. 

V případě, ţe se stavebník rozhodne proces realizace stavby předat autorizovanému 

inspektorovi, očekává právě od něj urychlení povolovacího procesu a omezení vrácení 

dokumentace stavebním úřadem k přepracování. Náplní činnosti autorizovaného 

inspektora je kontrola projektové dokumentace stavby, vydání povolení k realizaci stavby, 

základního kolaudačního souhlasu a vypracování plánu kontrolních prohlídek. 

Při kontrole projektové dokumentace dbá na soulad projektových poţadavků s 

poţadovanými standardy, především jsou-li v souladu s územními plány. Povolení 

k realizaci stavby vydává na konci celého řízení a zasílá jej spolu s dokumentací 

stavebnímu úřadu. Zde však stavebník nemusí čekat na vyjádření úřadu a můţe zahájit 

výstavbu. Plán kontrolních prohlídek vypracovává pro stavební úřady, protoţe z hlediska 

právní úpravy musí vykonávat kontrolu probíhající stavby.   

Veškeré náleţitosti týkající se autorizovaného inspektora nalezneme v zákoně č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu. Autorizovaným inspektorem se 

můţe stát pouze autorizovaný architekt nebo inţenýr [2], [3], [7], [9]. 
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4.1 Požadavky pro udělení autorizace 

O jmenování autorizovaným inspektorem můţe poţádat fyzická osoba Ministerstvo pro 

místní rozvoj, musí splňovat veškeré právní poţadavky a úspěšně vykonat předepsanou 

zkoušku. O funkci se mohou také ucházet právnické osoby, které si zajistí výkon činnosti 

autorizovaného inspektora fyzickými osobami. Musí splňovat poţadované vzdělání a 

prokázat poţadovanou praxi, prokázat svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku 

trestů, které nesmí být starší 3 měsíců. Dále disciplinární bezúhonnost a vykonat zkoušku 

před odbornou komisí z odborných a právních znalostí, které pro tento výkon funkce 

potřebuje.  

V otázce potřebného vzdělání musí dosáhnout magisterského vzdělání 

architektonického nebo stavebního směru. Praxi musí vykonávat nejméně po dobu 15 let 

v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění staveb anebo na stavebním úřadě 

jako osoba se zvláštní odbornou způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Také musí splňovat 

autorizaci podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, 

v platném znění.  

Organizací a vykonáním zkoušky před odbornou komisí se zabývá vyhláška č. 

498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech. 

Funkce je autorizovanému inspektorovi udělovaná na dobu deseti let a rozsah 

působností je dán po celém území České republiky. V případě uplynutí funkční doby můţe 

dojít k jejímu prodlouţení na dalších deset let bez opakovaného vykonání zkoušky, jestliţe 

prokáţe svou soustavnou činnost a sám o prodlouţení doby zaţádá. V opačném případě se 

musí podrobit opakování zkoušky [2], [3]. 

4.2 Výkon a odpovědnost funkce 

V případě zkráceného stavebního řízení uzavře stavebník s autorizovaným inspektorem 

smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace stavby. Svou činnost vykonává 

autorizovaný inspektor jako svobodné povolání a na základě úplaty stanovené v písemné 

smlouvě, kterou uzavře se stavebníkem. Smlouvy bývají nejčastěji uzavírány na základě 

obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku. Zde bude záviset situace na tom, zda je 
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stavebník podnikatel nebo ne. Součástí smlouvy by měla být výše dohodnuté úplaty a 

informace o úhradě vynaloţených nákladů autorizovaného inspektora. 

Dle stavebního zákona autorizovaný inspektor odpovídá za škodu, kterou způsobí 

výkonem své činnosti. Z toho důvodu je povinen uzavřít ještě před zahájením výkonu své 

činnosti pojištění z odpovědnosti za škodu a o jeho výši je povinen stavebníka informovat. 

Pojištění musí být platné po celou dobu jeho výkonu. Dále autorizovaný inspektor podléhá 

disciplinární odpovědnosti a disciplinárnímu řízení dle zákona č. 360/1992 Sb., jelikoţ se 

jedná o autorizovanou osobu, dle tohoto zákona. Podle způsobu uzavření smlouvy má 

autorizovaný inspektor soukromoprávní odpovědnost dle §420 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů nebo dle zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.  

Autorizovaný inspektor je odpovědný za odbornou úroveň certifikátů, které zpracovává 

a vydává, za vydaná stanoviska, jiné dokumenty a prováděné úkony, za řádné a nestranné 

posouzení zjištěných skutečností, dokumentaci stavby a další podklady podle poţadavků 

stanovených ve stavebním zákoně [2], [3].  

4.3 Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace  

Funkce autorizovanému inspektorovi zanikne smrtí, prohlášením za mrtvého, 

uplynutím deseti let výkonu funkce bez poţadavku na prodlouţení, schválením vlastní 

písemné ţádosti o ukončení výkonu činnosti ministerstvem pro místní rozvoj nebo na 

základě rozhodnutí soudu, která jej zbavil způsobilosti k právním úkonům.  

Ministr pro místní rozvoj odvolává z funkce autorizovaného inspektora, který 

opakovaně nebo závaţně porušil veřejné zájmy, které měl výkonem své funkce chránit. 

Dále jej můţe odvolat v případě neslučitelnosti jeho chování s výkonem funkce, pro ztrátu 

bezúhonnosti, a pokud nevykonával činnost po dobu více jak tří let. Bezúhonnost ztrácí 

v okamţiku, kdy je odsouzen za trestný čin ve spojitosti s přípravou nebo prováděním 

stavby, činnosti autorizovaného inspektora nebo kdyţ je proti autorizovanému inspektorovi 

zahájeno disciplinární řízení [2], [3]. 
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4.4 Zákaz výkonu činnosti 

Výkon činnosti autorizovaný inspektor neuplatní u staveb, na kterých se jakýmkoliv 

způsobem podílel nebo má určité osobní nebo pracovní vztahy s osobami, které projekt 

vypracovaly. K zákazu výkonu činnosti přistoupí ministerstvo, pokud autorizovaný 

inspektor předloţí na stavební úřad projekt, který je neúplný nebo s vadami a zjistí se, ţe 

tomu tak učinil za úplatu [2], [3]. 

4.5 Práva a povinnosti  

Autorizovaný inspektor má právo na základě uzavřené smlouvy mezi ním a 

stavebníkem z důvodu volby zkráceného stavebního řízení dohlíţet na provádění stavby, 

na posuzování projektové dokumentace a příslušných dokumentů, na jejichţ základě 

zpracoval odborný posudek – certifikát pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Na ţádost 

stavebního úřadu předkládá jím provedenou expertní součinnost. Na ţádost stavebníka se 

účastní výstavby, pro kterou vydal certifikát. 

Vypracovává plán kontrolních prohlídek k celkové dokumentaci pro stavební úřad, 

dále dokládá souhlasná závazná stanoviska, rozhodnutí dotčených orgánů, souhlas 

k moţnosti a způsobu napojení od vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

souhlas všech účastníků řízení, kteří by jinak byli účastníky stavebního řízení. Zpracovává 

záznamy do stavebního deníku, projednává a povoluje změny staveb, které jsou ve 

zkráceném stavebním řízení ještě před jejím dokončením. Neměl by obstarávat stanoviska 

dotčených orgánů ani s nimi jednat jménem stavebníka, nedoporučuje mu ţádné firmy ani 

materiály, nezdrţuje, nepřerušuje a práce zbytečně nekomplikuje. V případě, ţe by se 

stavebník měl dopustit chyby, má povinnost jej na ní upozornit.  

Autorizovaný inspektor je pro výkon své funkce povinen se neustále vzdělávat a 

prohlubovat své odborné a právní znalosti. Provádí to buď samostatným studiem, nebo 

pomocí vzdělávacích akcí, které jsou organizovány Komorou a vysokými školami.  

Kaţdý rok přispívá Komoře na úhradu nákladů, které jsou spojeny s jeho činností [2], 

[3]. 
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4.6 Podmínky zkoušky 

Podmínky a organizace zkoušky pro získání titulu autorizovaného inspektora jsou 

upravovány ve vyhlášce č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech. Pro jednotný 

postup je zřízen koordinační orgán, který na návrh Komory schvaluje ministr pro místní 

rozvoj. Zkouška se skládá před pětičlennou komisí a má dvě části – ústní a písemnou. Celý 

průběh zkoušky je neveřejný. U zkoušky jsou ověřovány komplexní odborné teoretické a 

praktické znalosti. Písemná část je zaměřena na právní a praktické znalosti, které jsou 

podrobně rozebrány v prováděcí vyhlášce č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech. 

Ústní část ověřuje znalosti procesu přípravy, projektování, povolávání a provádění staveb a 

potřebné právní znalosti, které jsou potřebné pro dohled nad prováděním stavby [2], [3], 

[7].  

4.7 Rozdílová zkouška k autorizaci 

Jestliţe dojde ke zjištění podstatného rozdílu v obsahu vzdělání a přípravy, které jsou 

důleţité pro uznání odborné kvalifikace autorizovaného inspektora, musí dojít k vykonání 

rozdílové zkoušky. U ní se ověřuje úroveň teoretických a praktických znalostí, které jsou 

nezbytné pro správný výkon činnosti [2], [3].  

4.8 Autorizační razítko  

 Autorizovaný inspektor musí všechny své dokumenty opatřovat vlastnoručním 

podpisem a autorizačním razítkem.  

Pravidla pro pouţití razítka při výkonu činnosti autorizované osoby, kterou se rozumí 

autorizovaný inţenýr anebo autorizovaný architekt jsou dána rozhodnutím č. R1302 – 1 

představenstva České komory autorizovaných inţenýrů a techniků. Je nutné, aby 

autorizované osoby tato pravidla sledovala z důvodů změn, které mohou nastat. Tato 

pravidla, která jsou uvedená níţe, jsou platná od dubna roku 2013.   

Razítko musí obsahovat státní znak České republiky, jméno autorizované osoby, číslo, 

kterým je evidována v seznamu autorizovaných osob a obor nebo specializaci své 

autorizace. Autorizační razítko je autorizovaný inspektor oprávněn pouţit jen v případech 

vymezených zákonem č. 183/2006 Sb. a zákonem č. 360/1992 Sb. v rozsahu oboru nebo 

specializace, pro kterou jí autorizace byla udělena. Razítkem se označují dokumenty, které 

autorizovaný inspektor vypracoval osobně anebo ve spolupráci s osobami, které pracují 
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pod jeho odborným vedením. V případě, ţe mu bude autorizace odejmuta nebo 

pozastavena, je povinen jej přestat pouţívat a odevzdat ho příslušné Komoře.  

Autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem musí autorizovaný inspektor označit 

veškeré své vydané certifikáty, plán kontrolních prohlídek a ověřenou projektovou 

dokumentaci. Jestliţe bude na dokumentech pracovat více autorizovaných osob, označují 

kaţdou příslušnou část svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem. Části, které 

jsou zpracovány neautorizovanou osobou, potvrzuje vlastnoručním podpisem a 

autorizačním razítkem zodpovědná autorizovaná osoba. Všechny dokumenty, které budou 

označeny autorizačním razítkem, musí být identifikovatelné a uvedené v Deníku 

autorizované osoby. V deníku se také nachází chronologický seznam takto označených 

dokumentů [16]. 

4.9 Certifikát 

Certifikát je zpracován na základě smlouvy mezi autorizovaným inspektorem a 

stavebníkem a vydán autorizovaným inspektorem. Tímto certifikátem se potvrzuje, ţe 

navrhovaná stavba můţe být provedena. Ve smlouvě se autorizovaný inspektor a stavebník 

dohodnou na provedení kontroly projektové dokumentace pro danou stavbu. Ve stavebním 

zákoně č. 183/2006Sb., toto upravuje § 117. Jedná se o oznámení stavebního záměru s 

certifikátem autorizovaného inspektora, které nahrazuje stavební povolení vydané 

stavebním úřadem. Následně bez jakéhokoliv odkladu informuje autorizovaný inspektor 

stavební úřad o uzavření dané smlouvy. 

Na základě dohodnuté smlouvy a výše zmiňovaného paragrafu je autorizovaný 

inspektor povinen ještě před vydáním certifikátu prověřit projektovou dokumentaci a 

zjistit, zda je moţno stavbu provést. Stavbu lze provést jen tehdy, kdyţ:  

 projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s územně plánovací 

dokumentací, územním rozhodnutím, regulačním plánem a veřejnoprávní 

smlouvou, která nahrazuje územní rozhodnutí nebo územní souhlas, 

 projektová dokumentace je úplná, přehledná a obecné poţadavky jsou 

řešeny v odpovídající míře, 

 je zřízen příjezd ke stavbě a je vybudováno technické nebo jiné potřebné 

vybavení k řádnému uţívání stavby, 

 podklady vyhovují poţadavkům dotčených orgánů, 
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 jsou známy účinky budoucího uţívání stavby. 

Dále musí autorizovaný inspektor zajistit souhlasná závazná stanoviska nebo 

rozhodnutí dotčených orgánů anebo jiné doklady, které jsou vyţadovány zvláštním 

právním předpisem. Je povinen obstarat souhlasy osob, které by se účastnily stavebního 

řízení s oznamovaným stavebním záměrem a musí připojit vypracovaný návrh plánu 

kontrolních prohlídek stavby. 

Certifikátem autorizovaný inspektor provede osvědčení, ţe všechny poţadavky jsou 

splněny a stavba můţe začít. V rámci tohoto certifikátu pak můţe stavebník provést stavbu 

na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu, který mu poskytl autorizovaný 

inspektor na základě posouzení dokumentace stavby. V opačném případě by musel 

stavebník zaţádat o stavební povolení.  

Certifikát nelze pouţít u staveb, které jsou nezpůsobilé k posouzení autorizovaným 

inspektorem nebo o kterých tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí. Stavební 

úřad takto rozhodne, pokud by došlo k ovlivnění ţivotního prostředí nebo ovlivnění 

pozemků a staveb, které mají se stavebním pozemkem společnou hranici.  

V případě, ţe dojde k uplatnění námitek, které vyjádřili účastníci stavebního řízení, je 

povinnosti autorizovaného inspektora námitky posoudit a pokusit se o jejich vyřešení [15].  

4.10 Profesní kodex autorizovaného inspektora a doporučení 

Profesní kodex byl vytvořen Koordinační radou pro autorizované inspektory. Jde zde 

především o to, aby vykonávali svou činnost na vysoké úrovni, odpovědně a eticky. Tento 

kodex bude také důleţitý pro výkon činnosti autorizovaného dozoru pro poţární 

bezpečnost na stavbě a koordinátora poţární ochrany, kterých se tato diplomová práce týká 

[10].  

4.10.1 Kvalita 

Kvalitou je myšlena vysoce profesionální kontrola projektu a průběhu stavby. 

Autorizovaný inspektor tak pomáhá podle úplné a správně provedené dokumentace s 

výstavbou kvalitní stavby, jejím dokončením a uvedením do provozu. Jedná se především 

o expertní činnost, kterou vykonává pro stavební úřady a stavebníka.  
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4.10.2 Rychlost 

V rámci svých pravomocí stanovených zákonem a svého statusu autorizovaný 

inspektor minimalizuje dobu mezi dokončením projektu a zahájením stavby a následně 

minimalizuje dobu mezi dokončením stavby a uvedením do provozu. Vše dělá v zájmu 

stavebníka.  

4.10.3 Odměna 

Odměna je poţadovaná v rámci sloţitosti a velikosti posuzované stavby a v rámci 

úspory času při kontrole projektu. Nesmí dojít k tomu, ţe by autorizovaný inspektor 

zneuţil časové tísně stavebníka a dosáhl by tak nepřiměřeného zisku.  

4.10.4 Střet zájmů 

Je důleţité zdůraznit, ţe autorizovaný inspektor se nesmí účastnit projektu a posuzovat 

je, pokud je na nich on sám zainteresován. Nesmí provádět činnosti, které by byly spojeny 

s vyplácením provizí.  

4.10.5 Nezávislost 

Autorizovaný inspektor pracuje nezávisle na projektantovi a do projektu nesmí 

zasahovat, navrhovat technická řešení a obstarávat stanoviska od dotčených subjektů. 

Pokud však dojde k rozporu mezi dotčenými subjekty, je povinen s nimi jednat a pokusit se 

rozpory odstranit.  

4.10.6 Odpovědnost  

Autorizovaný inspektor odpovídá za úplné a řádné provedení kontrolní činnosti. Zde 

především ověřuje projektovou dokumentaci a doklady o jejím projednání tak, aby 

vyhovovaly stavebnímu zákonu. Nepřebírá však odpovědnost nad technickým a 

architektonickým zpracováním projektu.  

4.10.7 Etika 

Autorizovaný inspektor se nesmí dopustit takového jednání, které by bylo v rozporu 

s etikou. Zde patří především necertifikování projektu, který je neúplný, zpracován 

neoprávněnou osobou, nedostatečně projednán, proti kterému je vznesena námitka 
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dotčenou stranou a který je zpracován v rozporu s obecnými technickými poţadavky na 

výstavbu. 

4.10.8 Respekt 

Hájí nejen zájmy stavebníka, ale i veřejné. Musí však respektovat oprávněné 

poţadavky osob a subjektů dotčených stavbou.  

4.10.9 Kolegialita  

Autorizovaní inspektoři se mezi sebou chovají kolegiálně, coţ znamená, ţe si v práci 

přiměřenou měrou vypomáhají a vyměňují si technické informace o své činnosti. 

Autorizovaný inspektor necertifikuje projekt, který byl jiţ jednou odmítnut jiným 

autorizovaným inspektorem. Důvod tohoto odmítnutí musí mezi sebou projednat.  

4.10.10 Péče o dobrou pověst 

Aby institut autorizovaného inspektora získal a udrţel si autoritu a dobrou pověst, musí 

jednotliví autorizovaní inspektoři tomu napomáhat svým jednáním, vystupováním a 

způsobem práce [10]. 

5. VEDENÍ A POTŘEBNÁ DOKUMENTACE STAVBY 

5.1 Stavbyvedoucí 

Pro výkon funkce stavbyvedoucího je nutné získat autorizaci. Z tohoto důvodu mohou 

funkci stavbyvedoucího vykonávat osoby, které jsou autorizovanými inţenýry nebo 

autorizovanými techniky. Funkci stavbyvedoucího bez autorizace lze vykonávat jen tehdy, 

jestliţe je pod dohledem stavbyvedoucího, který autorizaci získal. Pro získání oprávnění 

k výkonu funkce musí splňovat odbornou praxi, která je v délce tří let u magisterského 

vzdělání a pět let u bakalářského vzdělání. Mezi jeho hlavní úkoly patří především vedení 

stavby podle ověřené projektové dokumentace, podle rozpočtu, ve stanoveném čase a 

v poţadované kvalitě. 

Jeho pracovní náplní je velké mnoţství úkolů, které musí zajistit pro zdárné dokončení 

výstavby. Jedná se především o plnění všeobecných povinností, které jsou upraveny 
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v právních normách, v organizačních směrnicích, v řádu firmy a také například ve 

smlouvách, které uzavře.  

Udrţuje soustavný pracovní styk s technickým dozorem investora, s autorským 

dozorem projektanta a s orgány státní správy. S autorským dozorem projektanta řeší 

především změny proti původní dokumentaci, které byly způsobeny například chybami 

v projektové dokumentaci. Řeší změny časových plánu v případě, ţe stavba nejde podle 

předem stanoveného časového harmonogramu nebo změny cen. Za přítomnosti obou 

dozorů přebírá určité práce a konstrukce.  

Pro stavbu zajišťuje a nárokuje materiál, konstrukce, díly, potřebné stavební 

mechanismy a potřebné mnoţství pracovníků, které sám řídí a ohodnocuje výkon jejich 

práce. Osobně zajišťuje kontrolu práce subdodavatelů a potvrzuje jejich finanční zálohy a 

faktury. Pokud dojde ke zjištění chybných prací ze strany subdodavatele, provedenou práci 

nepřevezme a dohlíţí na odstranění závad v dohodnutém termínu.  

Společně s investorem vypracuje podklady pro vyplacení finančních záloh a faktur, za 

provedené mnoţství práce v určitém termínu. Investor podklady podepisuje a zajišťuje 

jejich proplácení.  

Průběţným sledováním nákladů na stavbu a jejich porovnáváním s kalkulacemi 

stavbyvedoucí ovlivňuje hospodářské výsledky stavby. Pokud zjistí odchylku od kalkulace, 

sám zjišťuje její příčiny a dává podnět ke změnám. Stavbyvedoucí pouze spolupracuje při 

tvorbě výrobních kalkulací, protoţe slouţí i ke zjištění jeho práce. Ohodnocuje plnění 

úkolů z operativního plánu a časového plánu.  

Sestavuje a vyhodnocuje roční, čtvrtletní nebo měsíční operativní plán stavby. Ten je 

vypracován v souladu s časovým plánem stavby a je při něm důleţité udělat co nejvíce 

práce v daném čase a s co nejmenšími výrobními náklady.  

Pokud dojde při výstavbě ke změně oproti původní projektové dokumentaci, musí ji 

stavbyvedoucí do projektové dokumentace zaznamenat a zakreslit do paré, které odevzdá 

investorovi. Veškeré provedené změny musí zaznamenat do stavebního deníku a 

zdůvodnit, proč byly provedeny.  
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Velmi důleţitou součástí pracovní náplně stavbyvedoucího je vedení předepsaným 

způsobem stavebního deníku, který je jedním ze základních dokladů stavby. 

Stavbyvedoucí vede deník od převzetí aţ do předání stavby, musí mít stavební deník trvale 

uloţen na stavbě a musí umoţnit k němu přístup z důvodu kontroly nebo zápisu. Do 

stavebního deníku můţou kromě stavbyvedoucího také zapisovat například pracovník 

autorského dozoru, zástupci dodavatelů nebo zástupci státních orgánu, kteří mají vztah ke 

stavbě. Stavební deník má tři části a to úvodní list, denní záznamy a přílohu.  

Zajišťuje veškeré potřebné doklady, zajišťuje si koordinaci s technickým dozorem 

stavebníka při provádění kontrolních zkoušek, které se týkají zkoušení hmot a konstrukcí, 

vede záznamy o výsledcích provedených zkoušek.  

Z hlediska poţární ochrany zajišťuje stavbyvedoucí podmínky na pracovišti, tak aby 

nedošlo ke vzniku poţáru. Pokud k němu však dojde, zajistí jeho uhašení a přivolání 

pomoci. Vyvěšuje na staveništi příslušné předpisy, plány, vyhlášky a hasební prostředky. 

Zajišťuje školení, přezkoušení a poučení pracovníků o předepsaných předpisech. Provádí 

kontroly staveniště nebo zajišťuje kontroly u osob, které na to mají odbornost, a vede o 

kontrolách záznamy.  

Stavbyvedoucí je povinen realizovat, dodrţovat a prosazovat opatření při výstavbě na 

ochranu zdraví pracovníků a opatření poţární ochrany. Vede evidenci příchodů a odchodů 

zaměstnanců do práce, vybavuje je osobními ochrannými prostředky. Dále zodpovídá a 

provádí školení, přezkoušení a poučování zaměstnanců před prováděním nové práce a 

v předepsaných intervalech. Je zodpovědný za to, ţe zaměstnanci dodrţují veškeré 

příslušné předpisy a to, co se dozvěděli na školení. O školení, přezkoušení a poučování 

vede záznamy ve stavebním deníku. V případě nebezpečí je povinen přerušit práci a zajistit 

odstranění příčiny nebezpečí. Po celou dobu práce má k dispozici technologické a pracovní 

postupy a vyţaduje, aby práce vykonávali pouze zaměstnanci, kteří jsou zdravotně 

způsobilí a mají předpokládanou kvalifikaci. Při výskytu subdodavatele na staveništi 

zajišťuje jeho seznámení se zásadami bezpečného chování a s moţnými riziky.  

Při dokončení stavby nebo její části zajišťuje stavbyvedoucí její předání se všemi 

doklady investorovi. Na ţádost investora se účastní řízení o vydání povolení k uţívání 

stavby nebo reklamačního řízení. Mezi doklady, které předává investorovi, patří stavební 
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deník, montáţní deník, potvrzené doklady o převzetí zakrytých konstrukcí, atesty 

pouţitých materiálů, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, protokoly o zkouškách 

hutnění a krychelné pevnosti pouţitých betonů, protokol o způsobilosti svářečů nebo zápis 

o provozní zkoušce, která trvá 72 hodin [14].  

5.2 Stavební deník 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole, vedení stavebního deníku je důleţitou 

součástí práce stavbyvedoucího.  Je trvale uloţen na stavbě, kde je přístupný pro jednotlivé 

zápisy. Stavební deník je sloţen ze tří částí a to z úvodního listu, denních záznamů a 

přílohy. 

 Úvodní list obsahuje název stavby, jméno odpovědného zástupce a sídlo investora, 

jméno a sídlo projektanta, potřebné informace o dodavatelích. Přehled veškerých 

uzavřených smluv s dodatky a změnami, přehled všech druhů zkoušek, seznam dokladů a 

úředních opatření.  

Denní záznamy obsahují především údaje o počasí, o pracovní době, o počtu 

zaměstnanců, o ţivelných pohromách, o úrazech zaměstnanců způsobených na stavbě při 

výkonu práce, o poučení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví. Dále obsahuje údaje 

o postupu, mnoţství a jakosti prováděných pracích a o jejich narušení. Obsahuje údaje o 

dodávkách, mnoţství a jakosti materiálů, strojů a zařízení. Stavbyvedoucí sem zapisuje 

celý průběh stavby, změny oproti původní projektové dokumentaci, které zde musí 

zdůvodnit. Zaznamenává sem výpisy z deníku subdodavatelů, seznam prací ovlivňujících 

zvýšení nákladů, vlivy nepříznivé pro výkon práce a informace, které jsou důleţité pro 

investora. Kromě stavbyvedoucího můţe zaznamenávat informace do stavebního deníku 

investor, projektant a autorský dozor nebo orgány státní správy, které jsou určeny pro 

dodavatele.  

V příloze jsou pak zaznamenány všechny doklady a dokumenty, které nejsou ve 

stavebním deníku uvedeny, ale jsou na ně uvedeny odkazy [14].  

5.3 Kontrolní prohlídka stavby 

Kontrolní prohlídky stavby jsou důleţitou součástí výstavby. Na základě 

vypracovaného návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, který přikládá k ţádosti o 
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stavební povolení stavebník nebo při zkráceném stavebním řízení spolu s certifikátem 

potvrzující ověření projektové dokumentace jej přikládá autorizovaný inspektor, provede 

stavební úřad kontrolní prohlídku stavby. Cílem je ověření splnění podmínek z hlediska 

veřejného zájmu, zajištění vysoké spolehlivosti, zajištění bezproblémového procesu 

výstavby, potvrzení souladu stavby s projektovou dokumentací a podmínek dané 

stavebním zákonem, příslušnými normami a předpisy v dané fázi výstavby. Celkově by 

pak při kontrole měla být zjištěna kvalita, spolehlivost, funkčnost a trvanlivost stavby.  

Kontrolní prohlídku provádí stavební úřad na základě ověřené projektové dokumentace 

nebo dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Na základě 

výzvy stavebního úřadu má povinnost se kontrolní prohlídky účastnit projektant, 

stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, podle potřeby pak přizve zástupce 

dotčených orgánů, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, pokud vykonává svou činnost na staveništi.  

Rozsah zjišťování při kontrolních prohlídkách je stanoven ve vyhlášce č. 526/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 

Především se pak kontroluje správnost polohového a výškového osazení objektu a 

základová spára, kde se kontroluje především sloţení a kvalita základové půdy, výkopové 

práce, konstrukce do úrovně základové spáry, provedení betonářské výztuţe a další věci. 

U spodních vod se kontroluje a posuzuje úroveň její hladiny, kvalita vody a pouţitá 

opatření proti jejímu působení na spodní stavbu, kde patří opatření proti pronikání radonu, 

provedení izolace proti radonu, zemní vlhkosti a vodě. Dále probíhá kontrola provedení 

hydroizolačního systému a funkčnost drenáţního systému.  

U leţatých rozvodů odpadních a sráţkových vod se prověřuje jejich funkčnost a 

zapojení do kanalizační, vodovodní, plynové přípojky, vnitřní kanalizace a plynovodu, 

hromosvodu a elektroinstalace.  

Při kontrole nosných konstrukcí se kontroluje její materiálové sloţení, které musí být 

v souladu s projektovou dokumentací. Jednotlivě se pak zde kontrolují nosné zděné 

konstrukce, přesnost, tuhost, tolerance bednění, montáţ stavebních dílců, provedení 

výztuţe, ostatní vodorovné konstrukce a další opatření.  
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U obvodového, střešního pláště, skladu podlah a dělících konstrukcí se kontroluje 

dodrţení poţadavků na bezpečnost a uţitné vlastnosti stavby. Především pak jejich tepelné 

izolace, těsnění, nátěry, montáţe, podkladní betony, provedení střech a další. 

U kontroly technických zařízení budov se klade především důraz na dodrţení koncepce 

a funkčnosti elektrických rozvodů a zařízení, na vytápění, větrání, na plynové, vodní a 

kanalizační rozvody, na plynová, vzduchotechnická a technologická zařízení. Dále se 

kontrolují revizní zprávy a výsledky předepsaných zkoušek zařízení. 

Kontrolu dále zahrnuje kontrola přípojek a napojení na inţenýrské sítě, kde je potřeba 

doloţit revizní zprávy, ze kterých vyplývá provedení zkoušek, ověření účinnosti a 

spolehlivosti připojení.  

Z hlediska poţadavků poţární ochrany a civilní obrany se kontroluje dodrţování 

kvality provedených protipoţárních opatření, které musí být v souladu s projektovou 

dokumentací a z hlediska poţadavků ochrany zdraví, zdravých ţivotních podmínek a 

ţivotního prostředí se zase kontroluje splnění hygienických a dalších poţadavků daných 

projektovou dokumentací. U stavby musí být zkontrolováno dodrţení poţadavků 

zabezpečující uţívání staveb s omezenou schopností pohybu a orientace.  

U sloţitějších staveb mohou být pak do kontroly navrţeny i jiné fáze, které nejsou výše 

uvedeny [12]. 

5.4 Kontrolní prohlídka ze strany státního požárního dozoru 

Pro povolení výstavby a následně pro provedení kolaudace je také nutné získat 

souhlasné vyjádření dotčeného orgánu z hlediska poţární ochrany. Jedná se o orgány státní 

správy na úseku poţární ochrany a orgány, které vykonávají státní poţární dozor. Státní 

poţární dozor provádí posuzování v rozsahu poţárně bezpečnostního řešení stavby nebo 

podobného dokumentu, který stačí pro posouzení poţární bezpečnosti staveb a u staveb, u 

kterých je jeho výkon nezbytný.   

Souhlasné stanovisko vydá státní poţární dozor stavbám, u kterých zjistí po posouzení 

dokumentace, ţe po výstavbě a uvedení stavby do provozu splní cíle poţární bezpečnosti 

staveb. Jsou to především: 

 omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,  
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 omezení šíření poţáru na sousední stavby,  

 zajištění evakuace osob a zvířat, pokud je stavba ohroţená poţárem nebo 

je poţár ve stavbě, 

 umoţnění účinného a bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany.  

Na základě výše uvedených cílů pak při kolaudaci státní poţární dozor především 

posuzuje podle předloţeného poţárně bezpečnostního řešení stavby, moţnosti bezpečné 

evakuace osob, zvířat a majetku v případě poţáru, odolnost konstrukcí po poţadovanou 

dobu při poţáru a vlastnosti pouţitých stavebních hmot, rozdělení a velikost poţárních 

úseků, moţnosti zabránění šíření poţáru. Dále posuzuje veškerá zařízení pro protipoţární 

zásah, která se vyskytují v objektu a zajištění bezpečnosti osob, které provádějí zásah. 

Posuzuje navrţená technická nebo technologická zařízení budovy z hlediska poţární 

ochrany a v neposlední řadě uţití výstraţných a bezpečnostních značek a tabulek.  

Pro udělení povolení k výstavbě je nutné mít souhlasné stanovisko státního poţárního 

dozoru i k těmto dokumentům: 

 k územnímu a regulačnímu plánu,  

 k podkladům pro územní souhlas a k dokumentaci pro vydání územního 

rozhodnutí – dle zákona č. 183/2006 Sb., § 103 písmeno e) v bodech 4 – 9, 

dále stavby vyţadující ohlášení dle § 104 odst. 1 písmene b), c), d), g), j), a 

k),  anebo stavby vyţadující stavební povolení, 

 k dokumentaci staveb nebo zařízení – dle zákona č. 183/2006 Sb., § 103 

písmene e) v bodech 4 – 9, 

 k projektové dokumentaci stavby vyţadující ohlášení – dle zákona č. 

183/2006 Sb., § 104 odst. 1 písmene b), c), d), g), j), a k), 

 k projektové dokumentaci vyţadující stavební povolení, 

 k dokumentaci ke změně v uţívání stavby, 

 k dokumentaci stavby, jestliţe jde o dokumentaci k povolení změny stavby 

před jejím dokončením, dochází k nařízení nezbytných úprav, povolení 

výjimky, k zabezpečovacím pracím – dle zákona č. 183/2006 Sb., § 103 

písmeno e) v bodech 4 – 9, dále stavby vyţadující ohlášení dle § 104 odst. 

1 písmene b), c), d), g), j), a k),  anebo stavby vyţadující stavební 

povolení, 
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 k výrobkům, které nejsou z hlediska jejich poţární bezpečnosti stanoveny 

dle zvláštních právních předpisů, 

 k funkčnosti systémů vyhrazených poţárně bezpečnostních zařízení – dle 

zákona č. 133/1985 Sb., §6a, kterým se rozumí organizace zabezpečení 

poţární ochrany dle poţárního nebezpečí provozované činnosti. 

Kromě posouzení státní poţární dozor také ověřuje splnění podmínek poţární 

bezpečnosti stavby, které jsou dány posouzenými podklady a podmínkami danými 

stanovisky.  

Poţárně bezpečnostní řešení stavby je vypracováno v souladu s poţadavky platné 

právní legislativy a platných norem důleţitých pro výstavbu. Dodavatelé potřebných 

materiálů a zařízení jsou pak povinni realizovat své části podle schváleného projektu 

poţárně bezpečnostního řešení stavby a dodrţovat technologické podmínky pro montáţ 

jednotlivých prvků pouţitých na stavbě. Poţárně bezpečnostní zařízení, která jsou na 

stavbě instalovaná, musí prokázat při své činnost vzájemnou koordinaci. 

Z výše uvedených důvodů je velmi důleţité také doloţení dokladů prokazující 

dodrţení technických podmínek a návodů, které náleţí poţární bezpečnosti výrobků nebo 

činnostem. Dokumentace, která je vypracovávána, by měla především obsahovat 

stanoviska, čísla atestů a revizní zprávy. Veškerá prohlášení, stanoviska, čísla atestů, 

revizní zprávy a celková vypracovaná dokumentace, která se předává státnímu poţárnímu 

dozoru pro schválení, musí být označena vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem 

fyzické osoby, která jej vypracovala nebo je odpovědná za tuto fyzickou osobu.  Pokud tak 

neučiní nebo budou jeho údaje neplatné, zapříčiní situaci, kdy státní poţární dozor 

dokumentaci nepřijme a vrátí ji zpět k přepracování nebo opravě údajů. 

 Profesní komora poţární ochrany spolu s Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky připravila vzor jednotných 

dokladů potřebných ke stavbě, které by měly zajistit zjednodušení a zprůhlednění splnění 

podmínek poţární bezpečnosti staveb. Mezi tyto doklady, které jsou předávány státnímu 

poţárnímu dozoru, pak patří doklad o montáţi poţárně bezpečnostního zařízení, doklad o 

oprávnění osob k montáţi, doklad o kontrole provozuschopnosti poţárně bezpečnostního 

zařízení, doklad o funkční zkoušce, doklad potvrzující poţadované vlastnosti z poţárně 
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bezpečnostního řešení, prohlášení o shodě, doklad o umístění hasicích přístrojů, doklad o 

koordinaci a provozuschopnosti funkce poţárně bezpečnostního zařízení.  

U jednotlivých poţadavků na stavební konstrukce, zařízení pro poţární signalizaci, 

zařízení pro potlačení poţáru nebo výbuchu, zařízení pro usměrnění pohybu kouře při 

poţáru, zařízení pro únik osob při poţáru, zařízení pro zásobování poţární vodou, zařízení 

pro omezení šíření poţáru, vybrané věcné prostředky poţární ochrany a na další poţárně 

bezpečnostní zařízení by pak měla být zaškrtnuta ve vypracované tabulce přítomnost všech 

dokladů, které jsou uvedeny v předchozím odstavci.  

Do celkové dokumentace by pak měly být především uvedeny níţe podrobně 

rozvedené doklady.  

Pokud je na stavbě provedeno vzduchotechnické potrubí s protipoţární izolací, mělo 

by být vydáno prohlášení, kde je vše konkrétně popsáno. Prohlášení by mělo obsahovat 

konkrétní místa, kde bylo vzduchotechnické potrubí opatřeno protipoţární izolací, přesný 

název pouţité protipoţární izolace a sloţení protipoţární izolace z důvodu mnoha druhů, 

které je moţné pro potrubí pouţít a oprávnění k realizaci daného systému. Součástí 

prohlášení je také vypsání doby odolnosti materiálu nebo zařízení v případě poţáru. Pro 

upřesnění jsou stanovena místa, kde jsou jednotlivé typy pouţity, jako například místo, kde 

se vyskytuje izolace minerální vlnou, místo provedení protipoţárního obkladu potrubí nebo 

protipoţární nátěr potrubí. Pro lepší a rychlejší orientaci v místech, kde je protipoţární 

izolace na potrubních trasách provedena, je vhodné jednotlivé izolace schématický 

zakreslit do výkresů pomocí značek, které jsou pro tuto instalaci pouţity.  

V dokumentaci jsou uvedené veškeré čísla atestů k protipoţárním klapkám a 

ventilům, které jsou umístěny ve vzduchotechnickém potrubí a čísla atestů pro protipoţární 

mříţky. Opět je konkretizováno místo instalace, poţadovaná doba odolnosti v případě 

poţáru a přesný počet jednotlivých součástí. Místo instalace a přesný počet jednotlivých 

součástí se nesmí v prohlášení nikdy opomenout. U veškerých klapek nebo ventilů, které 

jsou na stavbě instalovány, musí odpovědná osoba dohlídnout na jejich očíslování a na 

jejich zapsání pod stejným číslem do provozní knihy klapek nebo ventilů. Součástí 

provozní knihy je přehledné schéma se zakreslenými klapkami a jejich čísly, která 

odpovídají skutečným přiřazeným číslům.  

U staveb se dvěma a více systémy poţárně bezpečnostních zařízení se na stavbě 

vyskytuje kabeláţ, která tato zařízení napájí. V dokumentaci musí být zapsaná konkrétní 
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místa, kde všude je tato kabeláţ pouţita a která zařízení napájí. U všech kabeláţí pouţitých 

na stavbě musí být uveden jejich konkrétní typ a kompletní výrobní značení. Nedílnou 

součásti dokumentace jsou platné atesty kabeláţe, odkud je zřejmá poţadovaná doba 

funkčnosti dle poţárně bezpečnostního řešení v případě poţáru. Jednotlivé typy vedení 

kabeláţí musí být zakresleny do výkresu podle skutečnosti. Mezi typy vedení, které by 

měly být ve výkresovém schématu zakresleny, patří volné vedení kabeláţe bez ochrany, 

kabeláţe vedeny pod omítkou nebo kabeláţe, které jsou chráněny odpovídajícím 

normovým způsobem.  

Pokud jsou na stavbě pouţity protipoţární nástřiky a nátěry, nesmí být do 

dokumentace opomenuto přidaní jejich platných atestů. V dokumentaci jsou poté uvedena 

přesná místa pouţití, rozsah provedení a poţadovaná doba funkčnosti v případě poţáru.  

Při instalaci protipoţárních oken, protipoţárních dveří, revizních otvorů, poklopů, 

výtahových dveří s poţární odolností nebo jiných poţárně dělících uzávěrů otvorů, musí 

být zajištěny jejich atesty a prohlášení o shodě, které jsou následně připojeny k celkové 

dokumentaci. V dokumentaci jsou pak uvedeny umístění jednotlivých typů protipoţárních 

otvorů, jejich přesný počet, jejich jednotlivé rozměry a poţadovaná doba funkčnosti 

v průběhu poţáru. Odpovědná osoba by pak měla fyzicky dohlédnout na jejich instalaci, 

kde kontroluje odpovídající značení uzávěrů a zárubní otvorů, které je poţadováno dle 

poţárně bezpečnostního řešení a je zaznačeno ve výkresovém schématu.  

Mezi další poţadavky pro kolaudaci ze strany hasičského záchranného sboru, které je 

součástí dokumentace, patří doklady o revizích vnitřních a venkovních hydrantů, kde je 

uveden tlak a průtok, certifikáty, které jsou vystaveny pro konkrétní instalované vnitřní 

odběrná místa. Nezbytnou součástí revizí a vystavených dokladů jsou pak dva doklady, 

kterými jsou doklad o provedené montáţi dle § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb. a doklad o 

funkční zkoušce dle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

V dokumentaci jsou obsaţeny prohlášení, platné atesty a oprávnění realizační firmy 

k provádění konkrétního systému k veškerým protipoţárním sádrokartonovým 

konstrukcím. Firmou k provádění konkrétního systému protipoţárních sádrokartonových 

konstrukcí rozumíme pouze ty firmy, které mají k provádění těchto konstrukcí platné 

certifikáty o zaškolení o montáţi. Mezi takovéto typy konstrukcí řadíme například 

podhledy, obklady, poţární stěny a příčky, obvodové stěny, obklady konstrukce schodiště. 

Pokud dojde k instalaci některých z uvedených konstrukcí, musí být dále v dokumentaci 
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uváděny konkrétní způsoby provedení vestavěných svítidel v podhledech, jejich revize, 

konkrétní místa instalace, přesné sloţení konstrukce. V případě montáţe běţných 

konstrukcí, které nemají protipoţární charakter, postačí doloţit k dokumentaci platná 

osvědčení o montáţi. 

Další revizní zpráva připojená k dokumentaci, která obsahuje doklad o provedené 

montáţi dle § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb. a doklad o funkční zkoušce dle § 7 odst. 3 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., se týká zkoušky náhradního zdroje elektrické energie. Touto 

revizní zprávou jsou prokázána zařízení, která jsou napojena z náhradního zdroje v případě 

výpadku elektrické energie a zda byla při výpadku elektrické energie prokázána funkčnost 

těchto zařízení, která jsou napojena na náhradní zdroj elektrické energie. Na provádění 

zmiňované zkoušky je přizván zástupce hasičského záchranného sboru kraje, který se 

těchto zkoušek funkčnosti poţárně bezpečnostních zařízení včetně návaznosti na jiná 

zařízení má povinnost účastnit.  

U všech protipoţárních ucpávek a utěsněných spár instalovaných na stavbě 

v obvodových stěnách musí být doloţeno konkrétní prohlášení a oprávnění realizační 

firmy k provádění konkrétního systému, které je pro danou stavbu zvoleno. Prohlášení 

obsahuje veškerá místa instalace, přesný název výrobků a konstrukční sloţení z důvodu 

existence více druhů poţárních ucpávek a více moţností utěsnění spár, tloušťky 

jednotlivých vrstev, poţadovanou dobu funkčnosti v případě poţáru. Tato zařízení 

nevyţadují přímé dokladování atestu, ale stačí pouhé odvolání se na platné atesty těchto 

zařízení a dokladování, ţe postupy instalací jsou řešeny podle novelizované ČSN 73 0810. 

Ve výkresovém schématu je pak nutné přesně a pravdivě zaznamenat všechny protipoţární 

ucpávky a utěsnění spár, které odpovídají skutečnosti a poţadavkům poţárně 

bezpečnostního řešení stavby.   

Při instalaci některého z poţárně bezpečnostních zařízení, jako je například zařízení 

pro odvod tepla a kouře nebo stabilní hasicí zařízení, musí dokumentace obsahovat revizní 

zprávu týkající se funkční zkoušky daného zařízení. Opět je součástí revizní zprávy doklad 

o provedené montáţi dle § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., a doklad o funkční zkoušce dle § 7 

odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., a navíc obsahuje veškeré certifikáty k pouţitým 

komponentům. Po instalaci se provádí zkouška funkčnosti jednotlivých poţárně 

bezpečnostních zařízení, která je provedena za přítomnosti zástupce hasičského 

záchranného sboru. Odpovědnost za informování o těchto zkouškách připadá odpovědné 
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osobě, která odpovídá za vypracovaný plán kontrolních prohlídek, jehoţ součástí jsou i 

zmiňované zkoušky funkčnosti.  

Elektrická poţární signalizace je velmi důleţitou součástí kaţdé stavby, která 

v mnohých případech usnadní zjištění poţáru a řídí ovládání velmi důleţitých zařízení 

v případě vzniklého poţáru. Za taková zařízení, která jsou ovládaná od elektrické poţární 

signalizace, můţeme povaţovat například spouštění zařízení pro odvod tepla a kouře, 

otevírání a zavírání vodorovně posuvných dveří na únikových cestách nebo mezi úseky, 

pokud budou v budově instalována a mnoho dalších věcí. Kaţdý projektant, který má mít 

na starost vypracování poţárně bezpečnostního řešení, musí zváţit nutnost pouţití 

elektrické poţární signalizace, především pak u větších a sloţitějších staveb. Ne vţdy však 

záleţí jen na jeho rozhodnutí. Mnohdy nastane situace, kdy má samotný stavebník 

podmínku instalace elektrické poţární signalizace, i kdyţ pro danou stavbu dle poţárně 

bezpečnostního řešení není nutná. U instalované elektrické poţární signalizace na stavbě 

musí být provedena výchozí revize tohoto zařízení a doklady o jejím provedení a o funkční 

zkoušce musí být provedeny stejně jako je tomu v předchozím případě u stabilního 

hasicího zařízení a u zařízení pro odvod tepla a kouře dle § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., a 

dle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Podle výchozí revize pak musí jít snadno zjistit, 

která zařízení jsou ovládaná elektrickou poţární signalizaci. Zařízení ovládána elektrickou 

poţární signalizací, které jsou na stavbě instalovaná, jsou dána dle poţárně bezpečnostního 

řešení. Z revize je také jasné, ţe byla provedena zkouška funkčnosti všech zařízení 

s veškerými návaznostmi napojenými na elektrickou poţární signalizaci a ţe byla 

provedena za přítomnosti zástupce hasičského záchranného sboru kraje.  

V případě, ţe jsou na stavbě instalována i jiná poţárně bezpečnostní zařízení neţ jsou 

námi uvedené předchozí tři typy, musí být doloţeny v dokumentaci jejich revizní zprávy 

týkající se zkoušek funkčnosti, doklad o provedené montáţi dle § 6 vyhlášky č. 246/2001 

Sb., doklad o funkční zkoušce dle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., a veškeré 

certifikáty, které jsou potřebné k jejich pouţitým komponentům. Pro lepší pochopení 

máme na mysli jako taková zařízení například ventilátory pro větrání chráněných 

únikových cest, akustickou signalizaci poplachu, evakuační rozhlas a výtah, vodní clony, 

polostabilní sprinklerovo hasicí zařízení. I v tomto případě jsou provedeny zkoušky 

funkčnosti za přítomnosti zástupce hasičského záchranného sboru kraje. 
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Pokud jsou dle poţárně bezpečnostního řešení dveře na únikových cestách ve směru 

úniku osob opatřeny panikovým kováním nebo moţným nouzovým kováním, nesmí být 

opomenuto do dokumentace přidat certifikáty, kterým se jednotlivé dveře s kováním 

osvědčují. Odpovědná osoba pak musí dohlíţet na jejich instalaci, aby nedošlo k situaci, 

kdy dveře určené dle poţárně bezpečnostního řešení jako dveře s panikovým nebo 

nouzovým kováním, jsou ve skutečnosti bez tohoto poţadavku.    

Do dokumentace musí být přidáno prohlášení týkající se povrchové vrstvy střešního 

pláště. Musí zde být uvedeno specifické místo, kde je instalovaný daný plášť a to z důvodů 

dvou variant umístění. Plášť můţe být buďto umístěn mimo poţárně nebezpečný prostor 

nebo v poţárně nebezpečném prostoru. Pokud je plášť umístěn v poţárně nebezpečném 

prostoru, musí být doloţeno prohlášení, ţe jsou splněny veškeré poţadavky dle poţárně 

bezpečnostního řešení a musí být k dokumentaci připojeny konkrétní atesty a certifikáty 

pouţitých materiálů nebo atesty a certifikáty konkrétního systému střešního pláště. 

Jestliţe se jedná o stavbu, kde jsou stanoveny sloţité podmínky pro zásah podle 

vyhlášky § 18 č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci, je povinností uvést stav Dokumentace 

zdolávání poţáru. Je to z důvodu povinnosti zpracovat tento dokument pro tyto stavby na 

základě § 34 jiţ zmiňované vyhlášky č. 246/2001 Sb. Do dokumentace, která se následně 

předá státnímu poţárnímu dozoru, je nutno dále uvést informace o stavu napojení objektu 

na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru, informace a vyhodnocení o 

provedené zkoušce funkčnosti přenosu signálu v případě aktivace systémem elektrické 

poţární signalizace, apod. 

Pokud se jedná o stavbu charakteru shromaţďovacích prostorů, je nutností přidat do 

dokumentace prohlášení k veškerým pouţitým materiálům v těchto prostorech, 

v prostorech chráněných únikových cest nebo například v prostoru střech a podhledů. 

Prohlášení se týká všech materiálů, které splňují především poţadavky na maximální 

hodnotu indexu is, na odkapávání a odpadávání materiálů pouţitých v prosvětlovacích 

střešních a podhledových prvcích a poţadavky na třídu reakce na oheň. V případě nutnosti 

je důleţité doloţení správných a platných atestů a certifikátů jednotlivých pouţitých 

materiálů.  

Pro stavby technologického charakteru, zejména pak stavby s charakterem pracoviště 

s hořlavými kapalinami nebo s výskytem hořlavých prachů a podobné stavby, je nutné 

zajistit doloţení revizní zprávy o způsobu provedení odvodu statické elektřiny. 
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U konstrukcí, kde je pouţito dodatečné zateplování, je důleţité vypsání veškerých 

údajů do dokumentace. Musí být přesně specifikován pouţitý materiál pro zateplení 

jednotlivých konstrukcí nebo specifikován materiál celého zateplovacího systému. 

Prohlášení je pak nutné podloţit platnými atesty a certifikáty pro dané materiály a systémy 

[1], [8], [11], [17], [18], [19], [20].  

5.5 Požadavky na funkční zkoušky vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení 

Pouţití vyhrazených poţárně bezpečnostních zařízení na stavbě vyplývá z poţárně 

bezpečnostního řešení pro danou stavbu nebo z dokumentu, který je součástí ověřené 

projektové dokumentace. Vyhrazená poţárně bezpečnostní zařízení musí být vţdy 

navrhována podle platných norem nebo projekčních předpisů výrobců takových zařízení.  

Před zahájením provozu je důleţité provést funkční zkoušku. Při této probíhající 

zkoušce funkčnosti vyhrazených poţárně bezpečnostních zařízení se ověřuje provedení 

poţárně bezpečnostních funkcí podle projekčních a technických poţadavků a především se 

klade důraz na jejich funkčnost, bezpečnost a provozuschopnost. O provedené zkoušce se 

následně vydává doklad. Aby mohla být zařízení bezpečně vyuţívaná, musí být podle 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci doloţena veškerá průvodní, technická a 

provozní dokumentace, popis konstrukce a funkce daného systému. Musí být doloţen 

doklad o uvedení na trh v České republice (prohlášení o shodě), doklady o ukončené 

montáţi, které musí být v souladu s ověřenou projektovou a technickou dokumentaci, 

veškeré doklady o kompletnosti systému a o splnění poţadovaných vlastností a parametrů 

daného systému, o uvedení systému do provozu. Dále zde musí být doloţeno ověření 

funkce systému nebo jeho komponentů, doklady o výchozích a pravidelných kontrolách, 

opravách a údrţbě a doklady potvrzující oprávnění osob k montáţi, pokud je poţadavek na 

tento doklad stanoven v průvodní dokumentaci výrobce [8], [18]. 

6. DOHLED NA POŢADAVKY POŢÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

OBJEKTU PŘI JEHO VÝSTAVBĚ  

Při výstavbě určitých staveb, u kterých se stavebník rozhodne pro moţnost zkráceného 

stavebního řízení, je důleţité mít přítomného autorizovaného inspektora, který bude na 

stavbě dohlíţet na podmínky dané stavebním projektem a je dán z hlediska stavebního 
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zákona. Pro poţární bezpečnost staveb ţádnou takovou osobu, kterou by si mohl stavebník 

přizvat ke kontrole dodrţování podmínek podle poţárně bezpečnostního řešení 

vypracovaného pro danou stavbu, zatím nemáme. V současné době kontrolu nad 

dodrţením projektové dokumentace provádí stavbyvedoucí. V mnoha případech z praxe se 

však ukazuje, ţe tato osoba není schopna postihnout veškeré detaily poţární bezpečnosti, 

které mohou být následně důvodem k vydání nesouhlasného stanoviska ke kontrolní 

prohlídce ze strany státního poţárního dozoru, případně k nevydání kolaudačního souhlasu. 

Předloţená diplomová práce se zabývá návrhem osoby, jejímţ hlavním úkolem by byl 

dohled na dodrţení všech poţadavků poţárně bezpečnostního řešení u staveb většího 

rozsahu. V rámci kontroly poţadavků poţární bezpečnosti objektu je nutné zajistit také 

dohled nad kvalitou pouţívaného materiálu na stavbě (např. protipoţární nátěry, nástřiky 

apod.), nebo také upozorňovat na moţné chyby, kterých by se stavebník mohl dopustit, 

pokud by prováděl stavbu v rozporu s poţárně bezpečnostním řešením. Cílem návrhu není 

zbavení odpovědnosti stavbyvedoucího, a proto za vzor, k vytvoření námi navrhované 

autorizované osoby, by mohl být autorizovaný inspektor působící v části německého 

Bavorska, který svou činnost vykonává jako soukromý poradce a zajišťuje dohled nad 

konstrukční a poţární bezpečností stavby. Působí zde pouze jako třetí strana a je 

stavebníkovi, popřípadě stavbyvedoucímu nápomocen, pokud má problémy přesahující 

jeho pravomoc. Navrhujeme, aby osoba dohlíţející na poţadavky poţární bezpečnosti 

objektu při výstavbě nevykonávala svou činnost u staveb ve zkráceném stavebním řízení, 

ale u staveb většího rozsahu, které budou vyţadovat celý schvalovací průběh a vydání 

stavebního povolení.  

Osoba, která pak bude zastávat takovou funkci, se bude moci označovat titulem 

autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb. Výkon činnosti můţe autorizovaná 

osoba uplatnit, jak jiţ bylo výše zmíněno především u staveb většího rozsahu, konkrétně 

pak u objektů, u kterých je navrţena součinnost dvou a více systémů poţárně 

bezpečnostních zařízení a u budov zvláštního významu. Budovy zvláštního významu pak 

budeme chápat jako budovy, u kterých by poţár znamenal ohroţení zásobování obyvatel 

základními ţivotními potřebami, coţ jsou elektrárny, teplárny, vysokotlaké regulační 

stanice plynu, rozvodny elektrické energie a transformovny o napětí 440 a 220 kV. Dále u 

budov, u kterých by poţár znamenal ohroţení základních funkcí orgánů veřejné správy. 

Patří zde archivy, krajské úřady a Česká národní banka, dále budovy, u kterých by poţár 
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znamenal nenahraditelné ztráty na kulturním dědictví. Zde patří národní kulturní památky, 

památky UNESCO a depozitáře nemovitých kulturních památek. A v neposlední řadě 

budovy, jejichţ funkce je nenahraditelná. Mezi ně patří nemocnice, sklady pohonných 

hmot, telekomunikační zařízení a tunely. Při výkonu činnosti autorizovaného dozoru pro 

poţární bezpečnost staveb bude jistě zapotřebí spolupráce mezi ním a osobou, jejíţ činnost 

bude souviset se stavbou. Jako takovou osobu můţeme navrhnout stavebníka, 

stavbyvedoucího, projektanta nebo stavebního podnikatele. 

Návrh byl konzultován s Českou komorou autorizovaných inţenýrů a techniků. Ta se 

však nevyjádřila kladně k vytvoření první navrhované moţnosti, jak zajistit dohled nad 

dodrţováním podmínek poţární ochrany při výstavbě a to z důvodu, ţe veškerou 

odpovědnost při realizaci stavby nese stavbyvedoucí a to mu nelze upřít. Po zkušenostech 

z praxe se však ukazuje přítomnost této osoby na stavbách většího rozsahu jako vhodné 

řešení, ne-li nezbytné. Můţeme říct, ţe autorizovaná osoba by měla být schopna nejen 

koordinovat stavbu z pohledu poţadavků poţárně bezpečnostního řešení, ale také reagovat 

na změny projektu vzniklé v průběhu výstavby. Dále by také svou přítomností měla zajistit 

kontrolu stavby v průběhu její realizace a to všechno by mělo mít za následek snadný 

průběh kontrolní prohlídky stavby ze strany státního poţárního dozoru a dalších orgánů 

státní správy. Jelikoţ se Česká komora autorizovaných inţenýrů a techniků, jak je výše 

zmíněno, nevyjádřila kladně k dané moţnosti, navrhujeme další moţnou cestu pro zřízení 

osoby, která by dohlíţela na dodrţování podmínek poţární ochrany při výstavbě. Celkově 

budou tedy navrţeny dvě moţné cesty pro zřízení daného „institutu“. Jedna cesta by byla 

ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inţenýrů a techniků, kde by se jednalo o 

autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost stavby a druhý návrh je vyuţít funkce 

koordinátora poţární ochrany stavby. Koordinátor by pak měl stejně jako autorizovaný 

dozor pomáhat nad dohledem konstrukční a poţární bezpečnosti staveb. Na rozdíl od 

předchozí navrhované osoby nebude u této osoby nutné získat autorizaci, ale pouze by zde 

měla být povinnost získat osvědčení potřebné pro výkon funkce na základě poţadovaného 

vzdělání, praxe a vykonání ověřovací zkoušky. 

Obě navrhované osoby by měly dbát na své správné profesní chování při výkonu 

funkce, a proto navrhujeme, aby se řídily výše uvedeným profesním kodexem vytvořeným 

pro autorizovaného inspektora. 
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V této práci jsou rozebrány veškeré navrhované podmínky, které by tyto dvě nově 

vzniklé funkce měly splňovat pro správný výkon své činnosti.  

6.1 Autorizovaný dozor pro požární bezpečnost staveb 

6.1.1 Požadavky pro udělení autorizace  

O funkci autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb se bude moci ucházet 

kaţdá fyzická podnikající osoba. Se souhlasem ministerstva by se mohla ucházet o výkon 

nově navrţené funkce také právnická osoba, ale jen v případě, ţe dokáţe zabezpečit výkon 

funkce osobami, které budou jmenovány do funkce autorizovaného dozoru pro poţární 

bezpečnost staveb. V takovém případě by mohly být osoby zastávající navrţenou funkci 

jako společníci nebo zaměstnanci obchodní společnosti. Jako odpovědné ministerstvo 

navrhujeme stanovit Ministerstvo pro místní rozvoj. Námi navrţenou Komorou, která bude 

moci přijímat ţádosti pro udělení autorizace, by mohla být například Česká komora 

autorizovaných inţenýrů a techniků. Ta jiţ uděluje titul autorizovaného inspektora 

autorizovaným inţenýrům nebo autorizovaným technikům. Pro získání titulu autorizovaný 

dozor pro poţární bezpečnost staveb bude muset osoba dosáhnout navrţeného 

poţadovaného vzdělání a získat určitá léta praxe, která budou záleţet na stupni vzdělání, 

které získá. O nově navrţený titul se mohou ucházet podle námi nastavených podmínek 

autorizovaní inţenýři stavebního směru nebo také samotní projektanti poţární bezpečnosti 

staveb, kteří jsou vlastně také autorizovanými inţenýry a splní podmínky poţadovaného 

vzdělání a praxe.  

Při poţádání o autorizaci fyzická osoba prokáţe svou bezúhonnost a předloţí výpis 

z Rejstříku trestů, ne však starší 3 měsíců. Osoba, která bude chtít funkci zastávat, by měla 

být plně způsobilá k právním úkonům.  

Aby mohla být autorizace udělena, měla by osoba vykonat zkoušku před odbornou 

komisi, která bude vytvořena navrţenou Komorou. U zkoušky by pak měly být ověřeny 

veškeré její právní a odborné znalosti a zkušenosti, které se budou poţadovat pro správný 

výkon funkce. V případě úspěšného vykonání zkoušky by měla osoba sloţit předepsaný 

slib a tím by se stala autorizovaným dozorem pro poţární bezpečnost staveb. Následně by 

měla být zapsána do seznamu autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb, který 

by měla vést námi navrţena Komora.  
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Minimální doba praxe můţe být následně navrţena podle zákona č. 360/1992 Sb., na tři 

roky, pokud bude absolventem magisterského studia a pět let, pokud bude absolventem 

bakalářského studia. Jelikoţ se bude jednat o osobu, která by měla dohlíţet na dodrţování 

podmínek dle poţárně bezpečnostního řešení stavby, bude vhodné, aby daná praxe 

proběhla v projektové činnosti, která bude zaměřena na vypracovávání poţárně 

bezpečnostních řešení stavby. Pokud však osoba nebude moci tuto praxi z jakéhokoliv 

důvodu splňovat, můţe postačit praxe v projektové činnosti stavebního směru.  

6.1.2 Vzdělání pro udělování autorizace a výkon funkce 

Kaţdá autorizovaná osoba a to bez výjimky, musí splňovat určité poţadavky na 

vzdělání. Pro autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb nemůţeme udělit výjimku, 

a proto námi navrţené vzdělání bude odpovídat magisterskému nebo bakalářskému 

vzdělání stavebního směru.  

Doba, na kterou jí bude udělován titul autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost 

staveb, by mohla být stanovena stejně jako pro ostatní autorizované osoby na deset let. 

Pokud bude ve své činnosti pracovat aktivně, bylo by moţné dobu prodlouţit a to bez 

provedení ověřovací zkoušky. Jestliţe však nebude provádět činnost aktivně a bude mít 

zájem ve své činnosti i nadále pracovat, navrhujeme opětovné podrobení se ověřovací 

zkoušce. Je to z toho důvodu, ţe pokud nepracuje aktivně a nezajímá se o tuto činnost po 

celou dobu výkonu funkce stejně, můţe dojít k tomu, ţe nezaregistruje nové věci potřebné 

pro výkon své funkce a funkci bude zastávat špatně. Doba prodlouţení pro autorizované 

osoby je stanovena na deset let, proto navrhujeme stanovení úplně stejné doby. Ţádost o 

prodlouţení by měla podávat samotná osoba zastávající výkon autorizovaného dozoru pro 

poţární bezpečnost staveb, která má o titul a výkon činnosti nadále zájem. V ţádném 

případě by nemělo dojít k tomu, ţe ţádost o prodlouţení výkonu funkce autorizovaného 

dozoru pro poţární bezpečnost staveb podá pod jeho jménem jiná osoba nebo osoba jemu 

blízká, jako takovou osobu můţeme chápat například příbuzného nebo spolupracovníka. 

Aby mohla osoba zastávající funkci autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb 

uplatnit své odborné znalosti a mohla spolupracovat i se stavebníky, kteří neprovádějí svou 

stavbu v daném kraji, kde má tento autorizovaný dozor své sídlo, navrhujeme jeho 

působnost po celém území České republiky. V praxi by potom mohl autorizovaný dozor 

spolupracovat s jakýmkoli stavebníkem, který ho poţádá o spolupráci.  
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 Svou činnost by měl autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb vţdy 

vykonávat jako svobodné povolání. Jelikoţ osobu pro autorizovaný dozor pro poţární 

bezpečnost staveb navrhujeme jako poradce pro stavebníka, měla by být vytvořená 

písemná smlouva mezi ním a stavebníkem, která ošetří veškeré náleţitosti a měla by být 

uzavřená ještě před zahájením výkonu činnosti autorizovaného dozoru. Úplatu, kterou 

bude mít právo dostávat, mu poskytne stavebník, který si ho pro svou stavbu najal. Aby 

nemohlo dojít ke změnám v úplatě v průběhu činnosti autorizovaného dozoru pro poţární 

bezpečnost staveb, měla by být výše smluvené úplaty zapsaná ve smlouvě.  

6.1.3 Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace  

K zániku funkce autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb by mělo dojít 

v situaci, kdy uplyne doba výkonu činnosti a autorizovaný dozor nebude mít zájem poţádat 

o její prodlouţení. Jedním z dalších způsobu kdy dojde k zániku funkce, by měla být smrt 

nebo prohlášení autorizovaného dozoru za mrtvého. 

 V případě, ţe by nastala situace, kdy autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost 

staveb bude chtít ukončit výkon své činnosti a to z jakéhokoliv důvodu, měl by mít 

povinnost o tomto uváţení vypracovat písemné prohlášení a předat jej Komoře, která bude 

odpovídat za jeho výkon. Po takovémto rozhodnutí by měla Komora ţádost zváţit, a pokud 

se rozhodne funkci ţadateli odebrat, tak by jej měla také vyškrtnout ze seznamu, který 

bude určen pro osoby vykonávající činnost autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost 

staveb. Pro odebrání funkce by však mohlo postačit disciplinární opatření uloţené 

Komorou, které by bylo uloţeno v důsledku disciplinárního řízení vedeném proti 

autorizovanému dozoru, zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo její omezení. 

Všechna tato opatření by měla mít právo Komora udělit v případě, kdy autorizovaný dozor 

nebude vykonávat svou funkci podle platné legislativy a podle platných předpisů, které mu 

pro správný výkon navrţené funkce Komora vytvoří anebo v případě, kdy by došlo 

k překročení jeho práv a povinnosti při výkonu navrţené funkce.  

K odvolání, pozastavení nebo odnětí titulu autorizovaného dozoru pro poţární 

bezpečnost staveb příslušnou Komorou by mělo dojít vţdy v případech, kdy by bylo jeho 

chování rozporuplné s postavením autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb 

nebo svým chováním poruší veřejné zájmy, které měl svou činnosti chránit. Dále také 

v jakémkoli případě ztráty bezúhonnosti, coţ budeme chápat jako situaci, kdy by se 
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autorizovaný dozor mohl dopustit trestného činu a pro tento trestný čin by byl pravomocně 

odsouzen nebo mu byla uloţena pokuta. Mezi trestné činy, které by zapříčinily ztrátu 

bezúhonnosti, by měla Komora navrhnout nesprávné činnosti spojené s výkonem funkce 

autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb, které by se mohly týkat provádění 

objektu dle poţadavků poţárně bezpečnostního řešení stavby nebo nesprávných činností 

samotné osoby vykonávající činnost autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost stavby. 

Komora by měla jednotlivé trestné činy proti výkonu funkce autorizovaného dozoru nebo 

přestupky řádně přezkoumat a následně se rozhodnout, jaké opatření proti autorizovanému 

dozoru učiní.  

Jestliţe by mělo být proti autorizovanému dozoru zahájeno trestní stíhání a Komora by 

se měla rozhodnout o pozastavení jeho výkonu činnosti, měla by se také stanovit doba, po 

kterou bude pozastavení platné. Dobu doporučujeme stanovit na dobu trvání trestního 

řízení, dobu trvání trestu, dobu zákazu výkonu funkce a dobu trvání disciplinárního 

opatření, stejně jako je tomu stanoveno u ostatních autorizovaných osob. O veškerých 

opatřeních, která budou proti autorizovanému dozoru vedena, by měly být pořízeny 

záznamy v seznamu autorizovaných osob, který by měl být určen pouze pro osoby 

vykonávající činnost autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb vedeny 

Komorou.  

Všechny skutečnosti týkající se odejmutí nebo pozastavení funkce by měl mít 

autorizovaný dozor za povinnost oznámit Komoře do třiceti dnů, jinak by mohlo být proti 

němu zahájeno disciplinární řízení.   

U osoby, která nebude svou funkci nepřetrţitě vykonávat po delší dobu, můţe dojít 

k odvolání z funkce. Takovou to dobu navrhujeme stanovit na tři roky.  

6.1.4 Zákaz výkonu činnosti 

Jestliţe dojde k situaci, kdy autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb nebude 

svou činnost vykonávat podle obecně závazných právních předpisů a podle předpisů, které 

mu stanoví navrţená Komora, navrhujeme přistoupit k zákazu výkonu činnosti.  

Nemělo by dojít k situaci, kdy se bude podílet na vypracování poţárně bezpečnostního 

řešení stavby nebo na provádění stavby dle poţárně bezpečnostního řešení osoba jemu 

blízká. V těchto případech by mohlo totiţ dojít k ovlivnění ze strany blízké osoby, která by 
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mohla například nárokovat niţší poţadavky na poţární ochranu, a tím by se mohly porušit 

veškeré právní předpisy, následně by to mohlo vést aţ k disciplinárnímu řízení proti 

autorizovanému dozoru. Pod pojmem osoba blízka bychom měli rozumět příbuzného 

v řadě přímé, sourozence, manţela.  

Pokud by mělo dojít Komorou ke zjištění, ţe autorizovaný dozor pro poţární 

bezpečnost staveb překročil své pravomoci, mohla by proti němu Komora zahájit 

disciplinární řízení nebo by mu mohla zakázat výkon činnosti. Aby takovýmto situacím 

autorizovaný dozor předešel, měl by si zařídit spolupráci s osobou, která má specializaci 

v daném oboru.  

Poţárně bezpečnostní řešení stavby by mělo v kaţdém ohledu odpovídat normovým 

poţadavkům a mělo by být úplný. V případě, ţe by byla projektantem tohoto řešení osoba, 

která by měla vykonávat i činnost autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost stavby na 

stavbě, pro kterou toto řešení vypracovala, odpovídá za něj tato osoba. Pokud by však byla 

autorizovaným dozorem pro danou stavbu jiná osoba, neţ která řešení vypracovala, měla 

by mít autorizovaná osoba povinnost odpovědnosti za kontrolu poţárně bezpečnostního 

řešení stavby a projektant by měl mít povinnost jen jej vypracovat. U obou osob by pak 

mohlo dojít k zákazu výkonu činnosti autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost 

staveb z důvodu, ţe poţárně bezpečnostní řešení stavby vědomě pustily neúplné, bez 

normových poţadavků a za úplatu. Mohlo by také dojít na základě zváţení situace 

navrţenou Komorou k zahájení disciplinárního řízení proti autorizovanému dozoru. 

6.1.5 Odpovědnost autorizovaného dozoru pro požární ochranu 

Kaţdá autorizovaná osoba, a to bez výjimky, má odpovědnost za veškerá rozhodnutí a 

provedené úkony, které vykoná během výkonu své činnosti. Stejně by tomu mělo být i u 

osoby, která bude vykonávat činnost autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost 

staveb, a proto bychom mohli navrhnout stejné podmínky odpovědnosti jako u ostatních 

autorizovaných osob. Jelikoţ se bude jednat o autorizovanou osobu, nebude se moci 

vyhýbat odpovědnosti vyplývající ze zákona č. 360/1992 Sb. Pro upřesnění se bude jednat 

o disciplinární odpovědnost a disciplinární řízení.  

Jak jiţ bylo zmíněno výše v této práci, uzavře autorizovaný dozor pro poţární 

bezpečnost staveb smlouvu se stavebníkem, kde by měly být upraveny veškeré podmínky 

spolupráce. Pokud tomu tak učiní, bude jí náleţet soukromoprávní odpovědnost dle zákona 
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č. 420/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů nebo podle dalšího 

zákona a to č. 513/1991 Sb., obchodního zákona ve znění pozdějších předpisů.  

Při výkonu činnosti by mohlo dojít k způsobení škody stavebníkovi ze strany 

autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb, proto je důleţité zvolit vhodný 

prostředek pro ošetření těchto záleţitostí. Nejen v České republice ostatní autorizované 

osoby, ale i v Bavorsku soukromí inspektoři z těchto důvodu před výkonem své činnosti 

ještě navíc uzavírají pojištění z odpovědnosti za škodu. Navrhujeme, aby se této 

odpovědnosti nevyhýbal ani autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb a smlouvu 

uzavřel mezi ním a stavebníkem ještě před zahájením činnosti.  Dobu, po kterou by měla 

být smlouva v platnosti, navrhujeme na celou dobu působení autorizovaného dozoru pro 

poţární bezpečnost staveb při výstavbě. 

6.1.6 Práva a povinnosti  

Pro správný výkon jakékoliv funkce je důleţité stanovení práv a povinností. Pro námi 

navrhovanou osobu, která bude zastávat funkci autorizovaného dozoru pro poţární 

bezpečnost staveb, budeme muset tato práva a povinnosti navrhnout. Jako vzor můţeme 

vyuţít českou legislativu, především pak stavební zákon, který upravuje práva a povinnosti 

pro autorizovaného inspektora, ale také můţeme hledat v zahraničí, kde se Česká republika 

inspirovala pro vytvoření institutu autorizovaného inspektora.   

Mezi nejdůleţitější povinnosti autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb 

by mělo patřit uzavření písemné smlouvy o výkonu činnosti mezi ním a stavebníkem. Mezi 

poţadavky a informace, které by se neměly ve smlouvě opomenout, jsou jiţ zmiňovaná 

úplata, za kterou bude svou činnost vykonávat a informace o úhradě vynaloţených nákladů 

autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb. Ve smlouvě by se také nemělo 

zapomenout na prohlášení autorizovaného dozoru, ţe svou činnost bude vykonávat čestně 

a ţe bude odpovědný za škody, které vzniknou jeho nedbalosti. Díky takto navrţené a 

upravené smlouvě můţe mít autorizovaný dozor plné právo dohlíţet na provádění stavby 

podle poţárně bezpečnostního řešení stavby, můţe zpracovávat a vydávat prohlášení, 

odborné posudky – certifikáty pro vydání kolaudačního rozhodnutí z hlediska poţární 

ochrany nebo zpracovávat plán kontrolních prohlídek.  

Námi nově navrţený autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb bude moci 

svou funkci zastávat pouze tehdy, jestliţe mu bude autorizace udělena navrţenou komisi 
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sloţenou z členů Komory, která bude mít autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost 

staveb na starosti. Při výkonu činnosti by se autorizovaný dozor neměl nikdy dostat přes 

hranici svých pravomocí. Nastane-li situace, kdy jeho pravomoci budou nedostačující, 

bude muset přistoupit k další navrţené povinnosti a to zajistit si spolupráci s osobou, která 

má pravomoc v daném oboru. Pokud však dojde k situaci, kdy si nezajistí spolupráci 

s danou osobou a nastalou situaci by vyřešil autorizovaný dozor sám, i kdyţ k ní nemá 

dostatek pravomocí, mohla by příslušná Komora zahájit proti němu disciplinární řízení.     

Pro správný výkon funkce je důleţité vzdělání v odborných a právních znalostech, 

které by autorizovaný dozor neměl opomínat a měl by k němu přistupovat zodpovědně. To 

jakou formou si bude autorizovaný dozor vzdělání doplňovat, bude záleţet na něm. Bude si 

moci vybrat mezi školeními, semináři, kurzy organizovány příslušnou Komorou, která 

bude odpovědna za námi navrţený autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb a 

vysokými školami. K doplnění odborných a právních znalostí nebude muset vyuţívat jen 

výše navrţené moţnosti, ale bude moci také přistoupit k samostudiu a to především 

pomocí norem, zákonů, vyhlášek, různých odborných článků, které si sám získá.  

Pravomoc, kterou by mohl námi navrţený autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost 

staveb vyuţívat, je kontrola certifikátů poţárně bezpečnostního zařízení, která budou 

navrţena pro danou stavbu a osvědčování dokladů prokazující dodrţení technických 

podmínek a návodů, které budou náleţet poţárně bezpečnostním výrobkům nebo 

činnostem, které se budou vyskytovat na stavbě. Mezi další certifikát, který by při své 

funkci mohl vydávat, můţeme zařadit certifikát, který by stanovoval, ţe stavba je 

realizována v souladu se schválenou projektovou dokumentací, všechny materiály a 

systémy poţární bezpečnosti staveb splňují legislativní a normativní poţadavky. Certifikát 

lze přirovnat k certifikátu autorizovaného inspektora ke kolaudačnímu souhlasu. 

Autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb by neměl nikdy vydávat certifikáty a 

dokumenty jiného charakteru, neţ je poţární ochrana. 

Stejně jako je tomu u dalších práv a povinnosti autorizovaného inspektora z hlediska 

stavebního zákona, můţeme u autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb 

navrhnout obdobná práva a povinnosti, kde zařadíme vydávání stanovisek, dokumentů 

týkajících se poţární ochrany, dále také posuzování zjištěných skutečností. Pokud bude 
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autorizovaný dozor tyto navrţené podklady zpracovávat, ponese veškerou odpovědnost za 

jejich odbornou úroveň, řádné a nestranné posouzení.  

Z hlediska námi navrţených osob pro výkon funkce autorizovaného dozoru pro poţární 

bezpečnost staveb, mezi které jsme zařadili i samotné projektanty poţárně bezpečnostního 

řešení stavby, by měl mít právo autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb 

vypracovávat a posuzovat veškerou dokumentaci z hlediska poţární ochrany k projektu, 

který on sám vypracoval, podílel se na jeho realizaci nebo byl vypracován kanceláří, kde 

on sám pracuje nebo zde má majetkovou spoluúčast. 

Aby veškeré navrţené dokumenty, certifikáty a osvědčení autorizovaného dozoru pro 

poţární bezpečnost staveb nabyly platnosti, bude je zapotřebí opatřit identifikačními znaky 

této autorizované osoby. Pro platnost tedy zvolíme, jako tomu je i autorizovaného 

inspektora, vlastnoruční podpis a autorizační razítko autorizovaného dozoru pro poţární 

bezpečnost staveb.   

Bude velmi důleţité, aby si autorizovaný dozor zaznamenával přesné zápisy o všech 

svých úkonech a rozhodnutích. Pro tyto potřeby by mu mohl poslouţit deník 

autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb. Tento deník by mohl být obdobou 

stavebního deníku.  

Z hlediska legislativních poţadavků na autorizované osoby bude potřeba, aby i náš 

nově navrţený poţární dozor pro poţární bezpečnost staveb měl povinnost vést evidenci o 

jeho úkonech, které bude zaznamenávat do navrţeného deníku. Doba, po kterou by měla 

být evidence vedena, by mohla být stanovena na dobu nejméně pěti let. Veškerá pravidla 

pro postup při jiţ zmiňované evidenci mu budou stanoveny zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Bude doporučeno vypracovat pro zaevidované dokumenty chronologický seznam, které by 

měl autorizovaný dozor opatřit pro platnost svým vlastnoručním podpisem a autorizačním 

razítkem. Následně se budou moci stát dokumenty vypracované autorizovanou osobou 

veřejnými listinami pro úřední účely. 

Mezi jeho další práva můţeme navrhnout dozorovou činnost, coţ lze chápat jako 

dohlíţení na správné provádění stavby dle veškerých poţadavků, které jsou uvedeny 

v poţárně bezpečnostním řešení stavby a dále také dohlíţení na dodrţování poţární 
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bezpečnosti na stavbě. Proto, aby autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb 

dohlíţel na dodrţování správných postupů a dodrţování podmínek bezpečnosti, bude 

potřeba, aby mohl nahlíţet do projektu poţárně bezpečnostního řešení stavby. Proto mezi 

jeho další práva by nemělo být opomenuto zařadit i právo nahlíţet do veškeré 

dokumentace stavby a přijímat taková opatření, která zajistí bezpečnost na prováděné 

stavbě.  

Účast osoby vykonávající funkci autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb 

na probíhající výstavbě by mohla přinést spoustu usnadnění a zmenšení komplikací 

z hlediska výstavby dle poţárně bezpečnostního řešení stavby, které mohou při výstavbě 

vzniknout. Autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb by si mohl sám pohlídat 

výstavbu dle zmiňovaného řešení a v případě chyby nebo rozporu s tímto řešením by mohl 

vše začít ihned řešit. Na stavbě by měl být vţdy v případě, kdyţ se bude jednat o stavby 

většího rozsahu, kde bude navrţena součinnost dvou nebo více systémy poţárně 

bezpečnostních zařízení, u budov zvláštního významu nebo u ostatních staveb, kdyţ o to 

poţádá sám stavebník, stavební úřad nebo státní poţární dozor a jednalo by se o stavbu, 

pro kterou by vydal certifikáty.  

Autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb z hlediska poţární ochrany by měl 

stejně jako autorizovaný inspektor z hlediska stavebního zákona vypracovávat plán 

kontrolních prohlídek. Součástí tohoto plánu navrhujeme stanovit především kontrolní 

prohlídky, které se budou týkat kontroly funkčnosti poţárně bezpečnostních zařízení a 

dalších prvků poţární ochrany. Po vypracování plánu kontrolních prohlídek bude mít 

autorizovaný dozor povinnost jej připojit k ostatní dokumentaci, která se předává 

příslušným úřadům. Mezi tyto úřady bude patřit i státní poţární dozor, protoţe vykonává 

kontrolu dokumentace z hlediska poţární ochrany.  

Autorizovaný dozor bude mít právo přítomnosti na zkoušce provozuschopnosti, při 

předávce systémů stavby a měl by provést kontrolu a ověřit, ţe všechny systémy a 

navazující zařízení splňují poţadavky dané projektem.  

Pokud by měl stavebník zájem o změny v průběhu jiţ započaté výstavby, bude úkolem 

autorizované osoby upozornit investora na všechny poţadavky, které vzniknou změnou 

stavby, případně poţadavky zapracovat v rámci projektové dokumentace. 
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Pro zajištění shromaţďování, evidence, aktualizace a poskytování informací důleţité 

pro výkon námi navrţeného autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb bude 

zapotřebí určité finanční částky pro uhrazení nákladů tomu, kdo se bude o tyto věci starat. 

Veškeré tyto záleţitosti bude obstarávat navrţená Komora, pod kterou bude autorizovaný 

dozor spadat a finanční částka pro uhrazení nákladu připadne jí. Výše částky by měla být 

stejná a navrhne ji příslušná Komora.  

6.1.7 Dokumentace pro povolení stavby 

Povinnost posuzování veškeré dokumentace z hlediska poţární ochrany by měla 

připadnout autorizovanému dozoru pro poţární bezpečnost staveb. Po posouzení 

dokumentace by ji měl autorizovaný dozor následně připojit k vystaveným certifikátům při 

oznámení stavby posuzované autorizovaným dozorem pro poţární bezpečnost stavby. 

Autorizovaný dozor by pak měl svou kontrolou především dohlédnout na správnost, 

úplnost a celistvost údajů uvedených ve veškeré dokumentaci, která jiţ prošla 

schvalovacím řízením a na jejímţ základě bylo pro stavbu vydáno stavební povolení. Dále 

pak by měl dohlíţet na tyto nároky v případě zpracování prováděcí dokumentace stavby 

nebo dokumentace skutečného provedení stavby nebo provedení změny stavby před 

dokončením. 

6.1.8 Plán kontrolních prohlídek 

Autorizovaný inspektor vypracovává plán kontrolních prohlídek z hlediska stavebního 

zákona. Pro kontrolu dodrţování podmínek poţární ochrany bude vhodné vypracovat 

obdobný plán kontrolních prohlídek. Kompetentní osobou by v tomto případě mohl být 

autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost stavby.  

Vypracovaný plán kontrolních prohlídek bude navrţen jako příloha k certifikátu 

autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb a budou v něm navrţeny jednotlivé 

fáze kontroly výstavby, při kterých by mělo dojít k ověření správnosti výstavby dle 

poţárně bezpečnostního řešení. Tento dokument je součástí dokumentace poţární ochrany 

za účelem konání kontrolních prohlídek příslušných orgánů. 

Kontrola by se především měla vztahovat na dodrţení rozhodnutí v projektu poţárně 

bezpečnostního řešení, správné technické provedení stavby, na dodrţení dostatečné kvality 

provedení, správného výběru materiálů pro konstrukce, správného výběru a instalace 
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poţárně bezpečnostního zařízení, vedení deníku autorizovaného dozoru pro poţární 

bezpečnost staveb, a zda jsou dodrţovány předepsané zkoušky.  

Kontroly by měly být prováděny dle navrţeného plánu kontrolních prohlídek, pokud 

však dojde k situaci, kdy nebude moci být vykonána v naplánovaném termínu a bude 

potřeba kontrolu provést mimo naplánovaný termín, můţe tomu tak být. Bude však záleţet, 

jak se k tomuto postaví autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb a jaké varianty 

následných termínů kontroly navrhne.  

Samotná kontrola by měla probíhat na základě ověřené dokumentace poţárně 

bezpečnostního řešení stavby.  

6.1.9 Disciplinární řízení 

Stejně jako ostatním autorizovaným osobám se nevyhýbá odpovědnost za jejich činy, 

tak ani námi navrhovanému autorizovanému dozoru pro poţární bezpečnost staveb se tato 

odpovědnost nevyhne. Vţdy by měl odpovídat za přestupky nebo za závaţné porušení 

povinnosti, které by vznikly při výkonu jeho funkce. I zde by měla být nastavená určitá 

disciplinární opatření, která by v případě přestupku nebo porušení autorizovaným dozorem 

měla platit. Při navrhování takovýchto opatření můţeme vycházet ze zákona č. 360/1992 

Sb., podle kterého by měl funkci zastávat jako autorizovaná osoba. Pokud by výkonem své 

činnosti způsobil trestný čin nebo by spáchal trestný čin mimo výkon funkce, nebude zde 

moţnost vyuţit zákona č. 360/1992 Sb., ale situace se bude muset řešit podle trestního 

práva. Aby mohlo být uloţeno disciplinární opatření, musí být zahájeno disciplinární 

řízení. Jako pouţitelná disciplinární opatření můţeme navrhnout písemnou důtku, pokutu, 

pozastavení nebo odejmutí autorizace, které jiţ stanovuje výše zmiňovaný zákon č. 

360/1992 Sb. [4].  

Písemnou důtkou by mohly být řešeny lehčí přestupky proti výkonu funkce 

autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb, které by mohly být řešitelné přímo 

na místě výstavby. Avšak o přestupku a uloţení písemné důtky by měl být proveden 

navrţenou Komorou záznam do seznamu určeného pro autorizovaný dozor pro poţární 

bezpečnost staveb k jménu příslušné autorizované osoby, která se přestupku dopustila. 

Jako příklad takového přestupku můţeme uvést neúplné a chybné záznamy v deníku 

autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost, který by měl mít povinnost autorizovaný 

dozor vést a zaznamenávat do něj veškeré své úkony. Písemnou důtku by mělo být moţné 
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udělit i v případě, kdy se zjistí, ţe autorizovaný dozor některé provedené úkony do deníku 

vůbec nezaznamenal.  

Jako další pouţitelné disciplinární opatření by mohlo připadat v úvahu uloţení pokuty. 

Ta by se mohla udělovat v případě, kdy se autorizovaný dozor dopustí přestupku a Komora 

by došla k závěru, ţe pro tento přestupek uţ nestačí uloţit písemnou důtku. Výši pokuty by 

měla mít právo určovat Komora, avšak neměla by překročit hranici 50 000 Kč. Pokutu by 

mohlo být moţné udělit při nedodrţení termínu podle plánu kontrolních prohlídek a 

nenaplánování nového termínu kontrolní prohlídky. Pro upřesnění by měla být pokuta 

uloţena v případě, ţe nebudou hotovy všechny části výstavby, které by měly být hotovy na 

daný termín kontroly podle plánu kontrolních prohlídek. Mohla by být uloţena i v případě, 

kdy autorizovaný dozor nepovede deník autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost 

staveb, který by měl mít povinnost vést nebo při zjištění, ţe autorizovaný dozor opakovaně 

a vědomě své úkony nezaznamenává. Pokud by došlo při kontrolních prohlídkách ke 

zjištění, ţe byl pouţit jiný materiál, který není dán poţárně bezpečnostním řešením stavby 

a nesplňuje poţadované vlastnosti, které má mít skutečný materiál uvedený v tomto řešení, 

měla by být autorizovanému dozoru uloţená pokuta a to z toho důvodu, ţe mezi jeho 

povinnost by mělo být také zařazeno informování stavebníka o pouţití nevhodného 

materiálu. Pokud dojde k takové situaci, tak by mělo být kromě pokuty uloţeno 

autorizovanému dozoru také nařízení pro nápravu chybných materiálů za správné.  

Mezi další pouţitelné formy disciplinárního opatření bychom chtěli zařadit pozastavení 

autorizace. Doba, po kterou bychom autorizaci navrhovali pozastavit, je tři roky. 

K pozastavení autorizace by mohlo dojít při zjištění opakovaného nedodrţení poţadavků 

dle poţárně bezpečnostního řešení stavby.  

K poslednímu navrhovanému disciplinárnímu opatření, kterým je odejmutí autorizace, 

by mělo dojít při závaţném porušení povinnosti při výkonu funkce. Mezi příklady 

uvedeme moţné zjištění ovlivnění a braní úplatků autorizovaným dozorem od stavebníka, 

které by přijal za přistoupení na méně přísné poţadavky, neţ jsou uvedeny v poţárně 

bezpečnostním řešení stavby. Dále při zjištění, ţe autorizovaný dozor vydával neplatné 

certifikáty a prohlášení nebo pokud došlo autorizovaným dozorem ke schvalování 

poţadavků a dokumentů, na které nemá z hlediska své odbornosti právo.  
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Při uloţení pokuty nebo pozastavení funkce by mohla Komora zváţit i zákaz výkonu 

funkce. Návrh na zahájení disciplinárního řízení se bude muset podávat do šesti měsíců, 

kdy se o disciplinárním provinění Komora dozvěděla, a měl by být podán v písemné formě 

s uvedeným důvodem, proč by mělo být řízení zahájeno. Pokud bude návrh podán a řízení 

zahájeno, nemělo by uţ dojít ke změně důvodu.  

Autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb by měl mít plné právo vyjádření ke 

všem důvodům, které by měly být uvedeny v návrhu o zahájení disciplinárního řízení proti 

jeho osobě. Měl by mít moţnost vyjádřit se ke všem způsobům zjištění, navrhovat důkazy, 

doplňovat důkazy a klást otázky svědkům nebo znalcům v případě, ţe by probíhalo ústní 

jednání.  

Rozhodnutí o uloţení disciplinárního opatření bude vţdy doručeno autorizovanému 

dozoru pro poţární bezpečnost staveb a dále by mělo být doručeno dozorčí radě Komory. 

Mělo by být zasíláno v písemné formě a mělo by obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o 

opravném prostředku. Pokud je moţné uloţit disciplinární opatření, mělo by být vţdy 

umoţněno se proti němu odvolat. Odvolání proti rozhodnutí by mělo být umoţněno podat 

autorizovanému dozoru nebo dozorčí radě Komory. Dobu pro odvolání doporučujeme 

stanovit na patnáct dní ode dne doručení rozhodnutí. Pokud dojde autorizovaný dozor nebo 

dozorčí rada Komory k rozhodnutí, ţe disciplinární opatření není správné, můţou podat 

odvolání. Měli by tak učinit přes stavovský soud.  

6.1.10 Autorizační razítko 

Aby vytvořené dokumenty nabyly platnosti a bylo z nich zřejmé, ţe prošly kontrolou 

autorizovaného dozoru, doporučujeme, aby nově navrţený autorizovaný dozor pro poţární 

bezpečnost staveb pouţíval autorizační razítko. Pro vytvoření poţadavků na vzor pro 

autorizační razítko si můţe vypomoci pravidly, která jsou jiţ stanovena pro pouţívání 

autorizačních razítek autorizovanými inţenýry a autorizovanými architekty. Pravidla jsou 

daná rozhodnutím č. R1302 – 1. Představenstva České komory autorizovaných inţenýrů a 

techniků. V tomto případě je dobré, ţe se jedná o pravidla vytvořená Komorou, která by 

mohla nově vzniklou funkci vést.  

Autorizační razítko by mělo obsahovat státní znak České republiky, jméno 

autorizované osoby a číslo, pod kterým je evidovaná v seznamu osob vykonávající činnost 
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autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb. Ani v tomto případě by nemělo 

chybět uvedení oboru nebo specializace jeho autorizace. Autorizační razítko by měl 

autorizovaný dozor pouţívat pouze v případech, které mu budou vymezeny jeho právy, 

oborem nebo specializací. Pokud by práva porušil a byla mu na základě rozhodnutí 

v disciplinárním řízení odejmuta nebo pozastavena autorizace, měl by mít povinnost 

autorizační razítko přestat pouţívat a odevzdat jej námi navrţené Komoře, která bude řídit 

jeho funkci. Autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb by neměl nikdy dovolit 

zneuţití svého autorizačního razítka jinou osobou nebo vědomě svou osobou. V případě, ţe 

by se přišlo na zneuţití autorizačního razítka, mohlo by být proti autorizovanému dozoru 

zahájeno disciplinární řízení.  

Stejně jako autorizovaný inspektor by měl autorizovaný dozor označit veškeré své 

osobně vypracované a vydané dokumentace, certifikáty, prohlášení, plán kontrolních 

prohlídek a ověřený projekt poţárně bezpečnostního řešení stavby, které souvisí 

s přípravou a prováděním stavby. Pokud by se účastnil vypracování nebo ověřování 

projektu, na kterém se podílí více osob, měl by označit tu část, na které se podílel. Části, 

které by za něj vypracovala neautorizovaná osoba, by měl nejprve zkontrolovat a následně 

označit svým autorizačním razítkem. Před označením by však měl celou část 

překontrolovat a ověřit si, ţe je bez chyb, protoţe jakmile by potvrdil takové části 

autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem, měl by být také za ně odpovědný a 

pokud budou v rozporu s pravidly nebo se zákonem, mohlo by být proti autorizovanému 

dozoru zahájeno disciplinární řízení. Veškeré dokumenty, které označí svým autorizačním 

razítkem, by měl uvést v deníku autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb. 

6.1.11 Podmínky zkoušky  

Za vzor pro úpravu podmínek a organizace zkoušky pro získání titulu autorizovaného 

dozoru pro poţární bezpečnost staveb bychom mohli navrhnout vyuţití vyhlášky č. 

498/2006 Sb., která upravuje podmínky a organizaci zkoušky pro autorizované inspektory. 

Zkouška by měla být skládána před odbornou komisí, která bude moci ověřit znalosti 

osoby ucházející se o výkon odborné činnosti. V našem případě pak o titul autorizovaného 

dozoru pro poţární bezpečnost staveb. Navrhujeme, aby se prověření znalostí týkalo 

především platné právní legislativy, odborných znalostí, které osoba získá svým odborným 

vzděláním a zkušeností ze získané praxe a to vše z oblasti poţární ochrany. Průběh 
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zkoušky by měl být nepřístupný veřejnosti a celkově by se měl skládat ze dvou částí. 

Navrhujeme, aby se jednalo o ústní a písemnou část, jako tomu je i u autorizovaných 

inspektorů.  

Stejně jako je pro zkoušku autorizovaných inspektorů vytvořen koordinační orgán i zde 

by měl být zřízen takovýto určitý koordinační orgán, který sestaví námi navrţena Komora, 

která bude mít výkon autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb na starosti. 

Zkouška by se měla vţdy skládat před lichým počtem členů komise, aby nemohlo dojít 

k nerozhodnosti hlasů. Z těchto důvodů navrhujeme, aby měla komise alespoň pět členů.  

Jak jiţ bylo výše zmiňováno, jednalo by se o ústní a písemnou část, kde u ústní části 

navrhujeme prověřit znalost projektování poţárně bezpečnostního řešení stavby, především 

pak pro stavby, kde se nachází dva a více systému poţárně bezpečnostních zařízení nebo 

pro budovy zvláštního významu. S tím by mělo souviset ověření znalosti týkající se 

poţárně bezpečnostních zařízení a znalosti normových poţadavků. V písemné části pak 

navrhujeme prověřit znalost platné právní legislativy a praktické zkušenosti.  

6.1.12 Rozdílová zkouška  

Pokud by měla zájem o výkon funkce autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost 

staveb osoba, u které by došlo ke zjištění rozdílu v obsahu vzdělání a u její přípravy, které 

jsou důleţité pro uznání odborné kvalifikace, měla by se stanovit u takových osob 

povinnost vykonat rozdílovou zkoušku. U zkoušky by pak měly být ověřeny teoretické a 

praktické znalosti, které budou důleţité pro správný výkon činnosti.  

6.2 Koordinátor požární ochrany 

6.2.1 Požadavky pro udělení osvědčení 

Veškeré poţadavky potřebné pro získání osvědčení koordinátora poţární ochrany 

navrhujeme stanovit stejně, jako jsou dány u poţadavků potřebných k získání autorizace 

pro výkon funkce autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb. Jednalo by se pak 

o splnění poţadavků na odbornou praxi a její délku, prokázání bezúhonnosti a stanovení, 

kdo všechno by mohl funkci koordinátora poţární ochrany zastávat. Tyto poţadavky zde 

však uţ nebudeme vypisovat, protoţe jsou blíţe rozebrány v kapitole číslo 6.1.1 

Poţadavky pro udělení autorizace u předchozí navrhované osoby.  
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Jako odpovědné ministerstvo za výkon funkce koordinátora poţární ochrany 

doporučujeme i v tomto případě stanovit Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Zásadní rozdíl mezi autorizovaným dozorem pro poţární bezpečnost staveb a 

koordinátorem poţární ochrany by pak měl být v získání titulu autorizace a osvědčení pro 

výkon funkce. Na rozdíl od předchozí navrhované osoby, kde je potřeba získat autorizaci, 

u této druhé navrhované osoby postačí získat osvědčení koordinátora poţární ochrany. 

Osoba by měla být přezkoušená z veškerých právních a odborných znalostí a zkušeností, 

které bude potřebovat pro výkon své činnosti. Toto přezkoušení však nebude probíhat před 

komisi ustanovenou Českou komorou pro autorizované inţenýry a techniky, jako je tomu 

při získávání autorizace pro výkon autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb, 

ale bude formou přezkoušení z potřebných znalostí před odbornou zkušební komisí, kterou 

navrhujeme sestavit ze zaměstnanců drţitele akreditace a odborníků z praxe, kteří pracují v 

oboru poţární ochrany. Jako vzor pro vytvoření takové komise navrhujeme vzít obdobnou 

komisi, která je jiţ vytvořena pro získání titulu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Pokud bychom měli vysvětlit, o koho se jedná v případě zaměstnanců drţitele 

akreditace, musíme nejdřív definovat, kdo by vůbec mohl být drţitel akreditace. Mělo by 

se jednat o subjekty, kterým navrţené Ministerstvo pro místní rozvoj na základě jejich 

písemné ţádosti o udělení akreditace vydá souhlas k provádění zkoušek pro získání 

osvědčení koordinátora poţární ochrany. U zkoušek by pak měli být přítomni vybraní 

zaměstnanci těchto subjektů, které získaly od Ministerstva pro místní rozvoj akreditaci 

k provádění zkoušek. Seznam akreditovaných subjektů a seznam koordinátorů poţární 

ochrany by měl být zveřejněn na internetových stránkách námi navrţeného Ministerstva 

pro místní rozvoj [13].  

6.2.2 Vzdělání pro udělování osvědčení a výkon funkce 

Poţadavky na vzdělání osob, které by měly zájem zastávat funkci koordinátora poţární 

ochrany, budou stejné jako pro osoby, které se ucházejí o výkon funkce autorizovaného 

dozoru pro poţární bezpečnost staveb.  

Doba výkonu činnosti a veškeré s tím spojené poţadavky, jako je například rozsah 

působnosti nebo doba prodlouţení výkonu činnosti, by měly být stejné jako u 

autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb. Navrhujeme však, aby vţdy po 

uplynutí doby výkonu a po opětovném zaţádání o prodlouţení došlo k přezkoušení 
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odbornou komisi akreditovaného subjektu z platných právních a odborných znalostí a 

zkušeností důleţitých pro výkon funkce. Ţádost o prodlouţení by měla osoba zaslat spolu 

s přihláškou k přezkoušení akreditovanému subjektu, který bude mít právo udílet 

osvědčení koordinátora poţární ochrany. 

I zde budou platit stejné navrhnuté podmínky pro získání úplaty jako u autorizovaného 

dozoru pro poţární bezpečnost staveb, která mu bude za výkon činnosti na stavbě náleţet.  

6.2.3 Zánik, odejmutí a pozastavení osvědčení  

I zde navrhujeme stanovit veškeré podmínky pro zánik, odejmutí nebo pozastavení 

osvědčení stejně, jako je tomu u autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb.  

Pro posouzení odejmutí nebo pozastavení osvědčení koordinátora poţární ochrany 

navíc navrhujeme ustanovit na námi navrţeném Ministerstvu pro místní rozvoj odbornou 

komisi, která by o těchto opatřeních rozhodovala. Komise by pak měla být sloţená 

z odborníků v dané oblasti, coţ v našem případě znamená v oblasti poţární ochrany. 

Navrhujeme, aby tato komise měla moţnost vést disciplinární řízení a následně ukládat 

disciplinární opatření.  

O veškerých náleţitostech, které by byly vedeny koordinátorem proti jeho 

pravomocem a povinnostem a měly by vést k odejmutí nebo pozastavení osvědčení, by měl 

koordinátor poţární ochrany nebo akreditovaný subjekt, který mu osvědčení udělil a přišel 

na taková to zjištění, informovat námi navrţenou komisi Ministerstva pro místní rozvoj. Ta 

by měla jednotlivá zjištění posoudit a uloţit patřičná opatření. V některých případech by 

mohla komise rozhodnout i o zahájení disciplinárního řízení. 

Pokud by se koordinátor rozhodl, ţe svou funkci dále nechce zastávat, měl by o tom 

písemně informovat akreditovaný subjekt, který mu udělil osvědčení nebo přímo komisi, 

kterou jsme navrhli vytvořit na Ministerstvu pro místní rozvoj. V případě, ţe informuje 

pouze akreditovaný subjekt, měl by mít tento subjekt povinnost následně informovat 

komisi a ta rozhodne po posouzení ţádosti o odejmutí osvědčení. Navrhujeme, aby komise 

Ministerstva pro místní rozvoj vedla seznam akreditovaných subjektů a seznam 

koordinátorů poţární ochrany. Na základě tohoto návrhu by pak měla následně zajistit 

vyškrtnutí osoby, která se rozhodla výkon činnosti ukončit, ze seznamu koordinátorů 

poţární ochrany.  
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Dobu pozastavení výkonu funkce navrhujeme stanovit stejně jako u autorizovaného 

dozoru pro poţární bezpečnost staveb.  

6.2.4 Zákaz výkonu činnosti  

Stejné poţadavky jako jsou uvedeny v kapitole číslo 6.1.4 s názvem Zákaz výkonu 

činnosti u autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb, navrhujeme uplatnit i 

v případě koordinátora poţární ochrany. Zákaz výkonu činnosti by pak mělo být moţno 

uloţit v případě zjištění, ţe koordinátor postupoval podle neplatné legislativy, zastával 

funkci nad rámec svých pravomocí, vědomě slevil z nároků stanovených v poţárně 

bezpečnostním řešení stavby, dohlíţel na výstavbu podle neúplného řešení nebo bral 

úplatky. Veškeré situace, kdy by mělo dojít k zákazu výkonu činnosti, jsou podrobně 

rozebrány u autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb. 

O zákazu výkonu činnosti by pak měla mít opět právo rozhodovat námi výše navrţená 

komise Ministerstva pro místní rozvoj.   

6.2.5 Odpovědnost koordinátora požární ochrany 

Kaţdá fyzická podnikající nebo právnická osoba, která bude vykonávat funkci 

koordinátora poţární ochrany, by měla mít odpovědnost za veškerá rozhodnutí a provedené 

úkony, které vykoná během výkonu své činnosti.  

Koordinátorovi poţární ochrany by měla náleţet stejná odpovědnost jako u předchozí 

navrhované osoby autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb a to disciplinární 

odpovědnost a s tím spojené disciplinární řízení a soukromoprávní odpovědnost. Nikdy by 

také neměla tato osoba opomenout uzavřít pojištění z odpovědnosti za škodu a to ze 

stejných důvodů jako předchozí navrhovaná osoba. 

6.2.6 Práva a povinnosti  

I koordinátor poţární ochrany na stavbě by měl mít stanovená svá práva a povinnosti, 

které by pak měl vyuţívat pro správný výkon své funkce. Veškerá práva a povinnosti 

navrhujeme stanovit stejně jako u autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb, 

kde jsme se nechali inspirovat českou právní legislativou a výkonem funkce v České 

republice a zahraničí.   
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Práva a povinnosti se pak budou týkat jako u předchozí navrhované osoby, například 

uzavírání smluv, účasti na stavbě při výstavbě, dohlíţení na provádění stavby podle 

poţárně bezpečnostního řešení, zpracování a vydávání stanovisek, prohlášení, osvědčení, 

odborných posudků – certifikáty pro vydání kolaudačního rozhodnutí z hlediska poţární 

ochrany, zpracovávání plánu kontrolních prohlídek, ověřování těchto dokumentů 

vlastnoručním podpisem a jeho razítkem, vedení jím vypracované dokumentace, 

vzdělávání se a mnoha dalších. 

Jelikoţ navrhujeme, aby byla veškerá práva a povinnosti stejná pro obě funkce, jsou 

tím pádem podrobně rozebrány pouze v kapitole číslo 6.1.6 s názvem Práva a povinnosti u 

autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb. 

6.2.7 Dokumentace pro povolení stavby 

Stejně jako u autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb navrhujeme 

povinnost koordinátora poţární ochrany posuzovat veškerou dokumentaci z hlediska 

poţární ochrany, kde by měl především zajistit správnost, úplnost a celistvost údajů 

uvedené ve veškeré dokumentaci, která jiţ prošla schvalovacím řízením a na jejímţ 

základě bylo pro stavbu vydáno stavební povolení nebo by měl dohlíţet na správnost, 

úplnost a celistvost v případě zpracování prováděcí dokumentace stavby nebo 

dokumentace skutečného provedení stavby nebo provedení změny stavby před 

dokončením. 

6.2.8 Plán kontrolních prohlídek 

Podmínky pro vypracování plánu kontrolních prohlídek koordinátorem poţární 

ochrany navrhujeme stanovit stejně jako u autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost 

staveb. Podrobně jsou pak veškeré podmínky a poţadavky potřebné pro vytvoření tohoto 

plánu rozebrány v kapitole 6.1.8 s názvem Plán kontrolních prohlídek u předchozí 

navrhované osoby.  

I zde by se měla kontrola týkat dodrţení rozhodnutí v  poţárně bezpečnostním řešení 

stavby, správného technického provedení stavby, dostatečné kvality provedení, správného 

výběru materiálů pro konstrukce, správného výběru a instalace poţárně bezpečnostního 

zařízení, vedení deníku koordinátora poţární ochrany, a zda jsou dodrţovány předepsané 

zkoušky.  
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Samotná kontrola by měla probíhat na základě ověřené dokumentace poţárně 

bezpečnostního řešení stavby. 

6.2.9 Disciplinární řízení 

Ani u koordinátora poţární ochrany nemůţeme vyloučit odpovědnost za jeho činy. 

Nemůţeme ho zbavit také povinnosti přijmout následné disciplinární opatření, které mu 

bude uloţeno za přestupky nebo za závaţné porušení povinností, které by spáchal při 

výkonu své funkce. I zde by měla být nastavená určitá disciplinární opatření, která by 

v případě přestupku nebo porušení koordinátorem poţární ochrany měla být uplatněna. 

Tato opatření budou shodná s opatřeními navrţenými u autorizovaného dozoru pro poţární 

bezpečnost staveb. Bude se jednat o uloţení písemné důtky, pokuty, pozastavení výkonu 

funkce a odebrání osvědčení. Veškerá opatření s tím spojená a příklady, kdy můţe dojít 

k uloţení jednotlivých opatření, jsou podrobně rozebrány v kapitole 6.1.9 s názvem 

Disciplinární opatření u autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb. I v tomto 

případě by měl mít koordinátor poţární ochrany právo na odvolání. Podmínky pro 

odvolání jsou také stanoveny u autorizovaného dozoru.  

Na rozdíl od autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb, kde o uloţení 

disciplinárního opatření rozhoduje koordinační orgán Komory, by zde měla mít právo 

disciplinární opatření ukládat námi navrţená komise Ministerstva pro místní rozvoj, která 

následně písemnou formou informuje koordinátora poţární ochrany o uloţeném 

disciplinárním opatření. 

6.2.10 Razítko koordinátora požární ochrany  

Všechny dokumenty, osvědčení, certifikáty, prohlášení, ověření poţárně 

bezpečnostního řešení stavby nebo plán kontrolních prohlídek, které koordinátor poţární 

ochrany vydá, posoudí nebo ověří, by měly nabýt platnosti. K tomu navrhujeme kromě 

vlastnoručního podpisu pouţívat navíc také razítko koordinátora poţární ochrany, které mu 

bude vytvořené.  

Podobně jako u autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb by mělo razítko 

obsahovat znak České republiky a jméno koordinátora poţární ochrany, pro kterého bude 

razítko vytvořené. Dále pak jeho číslo osvědčení vydané na základě úspěšně vykonané 

zkoušky a uvedení jeho oboru.  
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Jelikoţ veškeré podmínky pro pouţívání jeho razítka navrhujeme stanovit stejně jako u 

autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb, jsou podrobně rozebrány v kapitole 

s číslem 6.1.10 u autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost staveb. 

V případě pozastavení nebo odejmutí osvědčení by měl mít povinnost razítko odevzdat 

akreditovanému subjektu, který mu vydal osvědčení a ten by jej měl předat komisi 

Ministerstva pro místní rozvoj nebo přímo navrhované komisi nebo razítko přímo předat 

komisi Ministerstva pro místní rozvoj. 

6.2.11 Podmínky ověřovací zkoušky  

Pro získání osvědčení koordinátora poţární ochrany bude potřeba ověřit znalosti 

uchazeče před odbornou zkušební komisi. Měly by se ověřovat především znalosti platné 

právní legislativy a odborné znalosti, které získá svým odborným vzděláním a zkušeností 

ze získané praxe a to vše z oblasti poţární ochrany. Navrhujeme, aby se celková zkouška 

pak skládala z ústní a písemné části.   

Přezkoušení by mohlo probíhat před odbornou zkušební komisi, kterou jsme výše 

navrhli sestavit ze zaměstnanců drţitele akreditace a odborníků z praxe, kteří se zabývají 

poţární ochranou. Drţiteli akreditace by pak měly být subjekty, kterým by udělilo 

Ministerstvo pro místní rozvoj osvědčení se souhlasem pro provádění zkoušek. Zkoušku i 

zde navrhujeme skládat před lichým počtem členů komise, který navrhujeme stanovit na 

počet pěti.  

U písemné části, která by měla probíhat formou testu, navrhujeme ověřit veškeré 

znalosti obecně závazných právních předpisů, kde budeme předpokládat znalosti zákonů, 

nařízení vlády a vyhlášek. Obsah testu navrhujeme stanovit ze souborů testových otázek, 

které by se měly týkat vybraných platných právních předpisů z poţární ochrany a 

stavebního práva. Při testu by měl na zkoušené osoby dohlíţet pověřený člen komise.  

U ústní části by pak měly být prověřeny znalosti z projektování poţárně 

bezpečnostního řešení pro stavby, především pak pro stavby se dvěma a více systémy 

poţárně bezpečnostních zařízení nebo pro stavby zvláštního významu, dále pak znalosti 

systému poţárně bezpečnostních zařízení a znalosti normových poţadavků. Výsledky ústní 

a písemné části by se pak měly hodnotit kaţdé zvlášť a obě části by pak měly být 

ohodnoceny slovem - vyhověl. 



 

61 

 

6.2.12 Rozdílová zkouška  

Obdobně jako je tomu u osob ţádajících o výkon autorizovaného dozoru pro poţární 

bezpečnost staveb i zde navrhujeme moţnost výkonu rozdílové zkoušky u osob, u kterých 

došlo ke zjištění rozdílu v obsahu vzdělání a u jejich přípravy. Zkouška, kterou by pak 

měly vykonat, by měla ve větším rozsahu ověřit jejich teoretické a praktické znalosti, které 

budou potřebné pro výkon funkce koordinátora poţární ochrany.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo provedení návrhu kompetencí, postupů a odborné 

způsobilosti osob, které budou dohlíţet nad plněním poţadavků poţární bezpečnosti 

vybraných objektů při jejich výstavbě. Zřízením daného „institutu“ dojde k usnadnění a 

zrychlení kolaudačního řízení, konkrétně v oblasti dokonalé přípravy stavby na kolaudační 

prohlídku ze strany státního poţárního dozoru. Z hlediska dnešní právní legislativy dohlíţí 

na dodrţování těchto poţadavků projektu stavbyvedoucí, který má zejména u rozsáhlých 

staveb značné mnoţství úkolů při dohledu nad realizací stavby a v některých případech 

není schopen po odborné stránce rychle reagovat a problém vyřešit. Tímto nechceme říci, 

ţe osoba stavbyvedoucího nemá potřebné odborné znalosti pro výkon stavebního dohledu. 

Osoba vykonávající autorizovaný dohled poţární bezpečnosti při realizaci stavby zajistí 

veškeré poţadavky a úkony, které jsou nutné pro přípravu objektu ke kontrolní prohlídce 

stavby ze strany státního poţárního dozoru, čímţ bude zajištěno, ţe poţadavky budou 

opravdu dodrţeny a kontrolní prohlídka proběhne bez závad a připomínek. Osoba 

autorizovaného dohledu bude vykonávána u vybraných typů staveb, které byly 

specifikovány v rámci předloţené diplomové práce. Zejména u staveb zvláštního významu 

a u staveb, kde je navrţena součinnost dvou a více systému poţárně bezpečnostních 

zařízení. 

Jako vzor pro vytvoření moţných řešení byly vyuţity osoby inspektorů, které působí 

na území České republiky a v zahraničí. V České republice jsme se především zaměřili na 

autorizovaného inspektora, který dohlíţí na dodrţování poţadavků z hlediska stavebního 

zákona a pro stavbu vydává certifikát, kterým potvrdí, ţe skutečná výstavba je v souladu s 

danými poţadavky. 

V rámci diplomové práce byl proveden návrh dvou funkcí a to autorizovaného dozoru 

pro poţární bezpečnost staveb a koordinátora poţární ochrany. Hlavní náplní činnosti osob 

je dohled nad dodrţováním poţadavků poţární bezpečnosti stavby, případně řešení změny 

stavby z pohledu poţární bezpečnosti v průběhu její realizace. V závěrečné fázi výkonu 

činnosti autorizovaného dohledu na stavbě by mohlo být vydání „certifikátu“ pro danou 

stavbu, který by dokládal fakt, ţe stavba splňuje veškeré poţadavky z oblasti poţární 

bezpečnosti staveb, které jsou na ni kladeny. 



 

63 

 

Funkce by měly zastávat fyzické podnikající osoby, případně právnické osoby, které 

by spolupracovaly se stavbyvedoucím v oblasti konstrukční a poţární bezpečnosti staveb. 

Jednou z moţností by tedy bylo vyuţití autorizovaného dozoru pro poţární bezpečnost 

staveb, kde jsme nastavili obdobné podmínky jako u autorizovaného inspektora. Daná 

funkce by spadala pod kompetenci České komory autorizovaných inţenýrů a techniků, 

avšak po konzultaci se zástupcem této komory, bylo vytvořeno ještě jedno moţné řešení. 

Zde by se jednalo o vyuţití osoby zastávající funkci koordinátora poţární ochrany, pro 

které by osvědčení vydával akreditovaný subjekt, a seznam koordinátorů poţární ochrany 

by evidovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Fyzické osoby, vykonávající navrhované 

funkce, by pak podle této diplomové práce měly mít stejné poţadavky na vzdělání, 

poţadovanou praxi, zákaz výkonu funkce, odebrání a pozastavení funkce, práva a 

povinnosti, autorizační razítko nebo také na disciplinární opatření. Podstatný rozdíl mezi 

oběma návrhy by pak měl být v získání práva takovou funkci zastávat. Osoba vykonávající 

autorizovaný dozor pro poţární bezpečnost staveb bude muset získat autorizaci před 

odbornou komisí vytvořenou Českou komorou autorizovaných inţenýrů a techniků a osoba 

zastávající funkci koordinátora poţární ochrany bude muset získat osvědčení při 

přezkoušení akreditovaným subjektem, který bude mít právo osvědčení ukládat. Právo 

vydávat osvědčení by měl subjekt získat od Ministerstva pro místní rozvoj, navíc by měla 

být na tomto ministerstvu vytvořená odborná komise, která bude rozhodovat o uloţení 

disciplinárního opatření, o zániku, odejmutí, pozastavení osvědčení nebo zákazu výkonu 

činnosti.  

Pokud by se v praxi takové to řešení situace uplatnilo, mohlo by to znamenat úlevu od 

části poţadavků, které jsou kladeny na stavbyvedoucího. Povinnost dohlíţet na poţadavky 

dané poţárně bezpečnostním řešením stavby by se převedla na autorizovaný dozor pro 

poţární bezpečnost staveb nebo na koordinátora poţární ochrany a tím by se zajistil 

důkladný dohled nad dodrţováním veškerých poţadavků daných tímto řešením.   
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