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Anotace 

Petrželka D., Podklady pro získávání a ověřování znalostí v oblasti kontrolní činnosti státního 

požárního dozoru : bakalářská práce, Ostrava : VŠB – TU, 2008, 36 s. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání a ověřování znalostí v oblasti 

kontrolní činnosti státního požárního dozoru.. V prvních kapitolách je připomenuta  historie 

požární ochrany, obecně jsou popsány poslání, působnost a legislativa hasičského 

záchranného sboru ČR. Následující kapitoly se věnují úkolům a činnosti státního požárního 

dozoru. Dále jsou obsaženy vybrané statistiky požární ochrany. Práce se také zabývá 

kontrolní činností státního požárního dozoru, členěním provozovaných činností dle požárního 

nebezpečí a častými nedostatky při kontrolní činnosti. 
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     Státní požární dozor, kontrolní činnost, Hasičský záchranný sbor ČR, Požární ochrana, 

Požární nebezpečí 

 

 

Petrželka D., Materiáls for the acquirement and Verification of Knowledge in the Area of 

Inspection Activity of State Fire Supervision Bodies : The thesis, Ostrava : VSB – TU, 2008, 

36 p. 

 
The thesis deal with problems of acquirement and vertification of knowledges in area 

of inspection activity of State Fire Supervision Bodies. In the first chapters history of fire 

protection is commemorated, mission, action and legislature of Fire – Service in the Czech 

Republic are desribed. Succesive chapters are devoted to commision and activities of State 

Fire Supervision Bodies. Furthermore, the thesis contains select fire protection statistics. The 

thesis also deal with inspection activity of State Supervision Bodies, classiffication of 

activitlies according to fire danger and frequent deficits. 
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1 Úvod 

Významnou oblast požární ochrany tvoří státní požární dozor, který odpovídá za 

zabezpečení výkonu státní správy. Je představitelem prevence a jeho hlavní úlohou je 

předcházení vzniku a šíření požárů a snižování požárního rizika. Principy výkonu státního 

požárního dozoru jsou zakotveny v právních předpisech požární ochrany. Státní požární dozor 

se vykonává dle §31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Jedním z jeho úkolů na 

úseku požární ochrany je  kontrolní činnost. V rámci kontrolní činnosti dohlíží a kontroluje 

dodržování povinností stanovených právními předpisy požární ochrany. Dále schvaluje 

posouzení požárního nebezpečí a provádí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a 

následně na tyto uložené opatření dohlíží. Cílem bakalářské práce bylo zajistit podklady pro 

získání a ověření znalostí v oblasti kontrolní činnosti státního požárního dozoru. To na 

základě analýzi nejčastěji zjišťovaných nedostatků v dokumentaci požární ochrany a 

v konkrétních běžných provozech. Tyto podklady zpracovat za účelem ověření teoretických 

znalostí před vlastní praxí.  
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2 Historie 

Nejstarší směrnice o požární ochraně byly u nás zaznamenány již ve 14. století a to 

v Praze. V těchto směrnicích byly dány povinnosti jak a kdo by se měl zachovat při vzniklém 

požáru včetně postihů, často velice krutých, jestli že by se někdo těmto směrnicím nepodrobil 

nebo by na jakýkoli vzniklý požár neupozornil. V roce 1703 se již počala objevovat hasící 

technika jako dřevěné, měděné či mosazné stříkačky. První zákon o požární ochraně byl 

vydán v roce 1778 císařem Josefem II, který obsahoval na tehdejší dobu velice moderní prvky 

zejména z hlediska prevence. Předchůdcem prvních hasičských sborů byly sbory nucené a 

placené Základ dnešního profesionálního sboru byl položen 16.8.1853, kdy byl zřízen sbor o 

30 lidech. Taktika hašení v té době spočívala zejména ve strhávání střeh velkými a těžkými 

háky a následným hašením.  

 V květnu 1939 výnosem Ministerstva vnitra se nejvyšší složkou stává svaz českého 

hasičstva v Čechách a na Moravě se sídlem v Praze. Dále v lednu 1942 bylo vydáno vládní 

nařízení číslo 30 ve věcech požární ochrany, podle něj se o zařízení, udržování nářadí a 

výstroje požárních sborů měli starat výlučně obce. Po vydání tohoto vládního nařízení byla 

zrušena požární policie. Během 2.světové války výrazně klesl počet hasičských sborů. Proto 

bylo nutné znovu obnovit strukturu organizací, popřípadě vybudovat nové hasičské sbory. 

Následně byl schválen zákon číslo 40 o trestné obraně proti požárům. Tento zákon značně 

navýšil význam požární ochrany a všech jeho výkonných orgánů. Nejvyšší dohled a řízení 

příslušel ministerstvu vnitra a plnění úkolů na úseku požární ochrany pak zajišťovaly místní, 

okresní či krajské národní výbory. Výkonným orgánem národních výborů byly hasiči 

dobrovolní, s povoláním či závodní. Hasiči s povoláním se zřizovali ze zákona zejména 

v obcích s počtem obyvatel přesahujících 50 000. V roce 1953 dochází, v souvislosti 

s přijetím zákona o státním požárním dozoru a požární ochraně k reorganizaci požární 

ochrany, ta byla budována na principech vojensky organizované složky.  

V průběhu 70. let  pomalu začala akceschopnost jednotek požární ochrany  nabírat 

vyšších kompetencí v oblasti přípravy státu na mimořádné události. K dosavadním zásahům 

požárním přibyly zásahy technické jako jsou zejména zásahy u dopravních nehod. 

V souvislosti s touto skutečností byl v roce 1985 vydán zákon o požární ochraně, který 

stanovuje základní podmínky a povinnosti při zdolávání mimořádných událostí a 

vykonáváním činnosti státního požárního dozoru. Nová právní úprava, která nabyla účinnosti 
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dnem 1. ledna 2001, znamenala zásadní změnu v postavení, působnosti a organizaci HZS ČR. 

V této souvislosti došlo také ke sloučení ředitelství HZS ČR s Hlavním úřadem civilní 

ochrany, a širokou oblast civilní ochrany tak dostali na starost hasiči, podobně, jako tomu je i 

v některých dalších evropských státech [1,2,3,4]. 
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3 Obecně o HZS ČR 

Základním posláním HZS ČR je chránit životy a zdraví obyvatel a dále majetek před 

požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Pojem mimořádná událost 

představuje jakékoli škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných člověkem, přírodou či havárií, 

které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a součastně vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací [5]. 

 HZS ČR jako jedna z jeho základních složek je hlavním koordinátorem a páteří 

integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS”), který zabezpečuje koordinovaný postup 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

HZS ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady 

a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, 

neziskovými organizacemi a sdruženími občanů. HZS plní úkoly v rozsahu a za podmínek 

stanovených zvláštními právními předpisy tj. zákon o požární ochraně, zákon o krizovém 

řízení, zákon o IZS. Úkoly jsou plněny příslušníky hasičského záchranného sboru, kteří tuto 

činnost vykonávají jako své zaměstnání nebo jsou ve služebním poměru podle zákona o 

služebním poměru příslušníku Policie České republiky [7]. 

HZS ČR tvoří generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva 

vnitra, 14 hasičských záchranných sborů krajů a Střední odborná škola požární ochrany 

a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku. Součástí HZS ČR jsou také 

vzdělávací, technická a účelová zařízení: Odborná učiliště požární ochrany (ve Frýdku-

Místku, Brně, Chomutově a Borovanech), Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 

Technický ústav požární ochrany Praha, Opravárenský závod Olomouc a Základna logistiky 

Olomouc [5]. 

3.1 Působnost Hasičského záchranného sboru ČR 

Působnost Hasičského záchranného sboru ČR včetně jeho úkolů a kompetencí v 

oblasti požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany 

obyvatelstva a integrovaného záchranného systému upravují zákony s účinností od 1. ledna 

2001. 
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Jedná se o zákony 

� Zákon č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve 

znění pozdějších předpisů  

� Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů 

� Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  a o změně některých 

zákonů 

� Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů 

3.1.1 Zákon o požární ochraně [133/1985] 

Účelem zákona o požární ochraně je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a 

zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a 

jiných mimořádných událostech stanovení stanovením povinností ministerstev a jiných 

správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a 

samosprávy na úseku požární ochrany.  

 Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil 

život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných 

mimořádných událostí, je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím 

vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá 

okolnost, a potřebnou věcnou pomoc [21]. 

3.1.2 Zákon o hasičském záchranném sboru ČR [238/2000] 

HZS ČR jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před 

požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Hasičský záchranný sbor 

plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. 

HZS při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, 

orgány samosprávy a v mnoha případech také s právnickými a fyzickými osobami, s 

mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty. Předmětem spolupráce je mimo jiné 

stanovení práv a povinností při vzájemném poskytování pomoci a informací při mimořádných 

událostech, pokud tomu nebrání ustanovení jiných právních předpisů nebo povinnost 

mlčenlivosti. Úkoly HZS ČR plní příslušníci HZS, kteří jsou ve služebním poměru podle 

zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky a občanští zaměstnanci HZS.  
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HZS ČR tvoří generální ředitelství HZS, které je součástí Ministerstva vnitra a HZS 

krajů, které se dále vnitřně člení na územní odbory, které mají ve většině případů shodnou 

působnost jako bývalé okresy [7]. 

3.1.3 Zákon o integrovaném záchranném systému 

Integrovaný záchranný systém lze chápat jako koordinovaný postup složek IZS při přípravě 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [9].  

 Tento zákon stanovuje složky IZS a jejich působnost, pokud nestanoví jinak zvláštní 

právní předpis, působnost a pravomoc státních a územních orgánů, dále práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události, záchranných a likvidačních 

prací a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizového stavu. Krizovým stavem 

se rozumí nouzový nebo válečný stav, stav ohrožení státu či jiný stav nebezpečí. 

Základními složkami IZS jsou 

Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

okresu jednotkami požární ochrany , zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Základní 

složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, 

její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tím účelem rozmisťují 

své síly a prostředky po celém území ČR [10]. 

Ostatní složky IZS 

Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a 

jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít 

k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a 

likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají 

ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro 

poskytování specializované péče [10]. 
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Graf. 3.1: Přehled základních a ostatních složek IZS  

 

                      [10] 

3.1.4 Zákon o krizovém řízení 

Upravuje situace, kdy rozsah mimořádné události (živelní pohromy, ekologické nebo 

průmyslové havárie) je tak velký, že běžná činnost správních úřadů a složek IZS nepostačuje 

na jeho likvidaci (tzn. standardními prostředky a způsoby nelze účinně odvrátit ohrožení 

lidských životů, zdraví, majetku a životního prostředí). V tomto případě hovoříme o krizové 

situaci a jako opatření se vyhlašuje některý z krizových stavů. Tento zákon představuje zcela 

novou úpravu problematiky, která dosud nebyla právně podchycena a upravuje působnost a 

pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při přípravě na krizové 

situace a při jejich řešení [6]. 

 Orgány krizového řízení jsou vláda, ministerstva a jiné správní úřady, z ministerstev 

zejména Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a spojů. Z 

jiných správních orgánů jsou to zejména Česká národní banka, orgány kraje a ostatní orgány s 

územní působností. Vláda ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kontroluje 

jejich činnost. V době trvání nouzového stavu je oprávněna za stanovených podmínek 

provádět rozhodnutí o krizových opatřeních, která zveřejňuje v hromadných informačních 

prostředcích. Ministerstva a jiné správní úřady plní úkoly vlády a úkoly, vyplývající pro ně 

z příslušného ustanovení krizového zákona. Orgány kraje zajišťují připravenost kraje na 

řešení krizových situací [7]. 
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4 Státní požární dozor 

Odbor prevence odpovídá za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti požární 

ochrany. Základním nástrojem státní správy v oblasti požární prevence je výkon státního 

požárního dozoru (dále jen SPD). Hlavní úlohou požární prevence je předcházení vzniku 

požárů a snižování požárního rizika [22]. 

Strategie preventivní požární ochrany obecně vychází z teorie požárního a 

ekonomického rizika a je zakotvena v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen Zákon o požární ochraně), souvisejících právních předpisech 

vydaných na jeho základě a souvisejících normativních požadavcích upravujících povinnosti 

na úseku požární ochrany [11]. 

 Nejdůležitějším úkolem požární prevence je zajištění požární bezpečnosti při užívání 

objektů a jejich provozu po celou dobu obvyklé nebo předpokládané životnosti při současném 

zajištění požární bezpečnosti provozovaných činností dle členění podle požárního nebezpečí.  

Veškerá preventivní opatření jsou v zásadě zaměřena na plnění opatření : 

• k zamezení vzniku požáru  

• k zamezení nebo omezení šíření požáru  

• k zajištění bezpečné evakuace  

• k zajištění bezpečného a účinného hasebního zásahu 

Hlavním nástrojem státní správy v oblasti požární prevence je výkon státního 

požárního dozoru. Principy výkonu státního požárního dozoru jsou zakotveny v právních 

předpisech na úseku požární ochrany, na základě kterých jsou uplatňovány zásady jednotného 

postupu při předcházení, omezování a snižování požárního rizika [12]. 

4.1 Orgán státní správy na úseku požární ochrany 

Správními úřady na úseku požární ochrany jsou Ministerstvo vnitra-generální 

ředitelství HZS ČR a hasičské záchranné sbory krajů. Hasičský záchranný sbor kraje je složen 

z krajského ředitelství a územních odborů.  
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SPD vykonává místně příslušný HZS kraje (§ 26 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "zákon o požární ochraně") a ve 

vyjmenovaných případech Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR (§ 32 zákona 

o požární ochraně). 

4.1.1 SPD se vykonává (§ 31 zákona o požární ochraně) 

• Kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně. 

• Posuzováním stavební dokumentace k novým i měněným stavbám (posuzování 

stavební dokumentace k novým i měněným stavbám se nevykonává u jednoduchých 

a drobných staveb, kromě staveb, určených pro výrobu a skladování a zemědělských 

staveb a stavebních úprav, včetně udržovacích prací, jejichž provedení by mohlo 

ovlivnit požární bezpečnost stavby). 

• Ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb v rámci 

stavebních řízení. 

• Schvalováním posouzení požárního nebezpečí. 

• Zjišťováním příčin vzniku požárů. 

• Ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků při kontrolní činnosti 

a kontrolou plnění těchto opatření. 

SPD u fyzických osob se vykonává v rozsahu plnění povinností podle § 2 odst. 2 a § 7 

zákona o požární ochraně [13]. 

4.2 Stavební prevence 

Úkolem SPD na úseku stavební prevence je posuzování územně plánovací 

dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke 

stavebnímu řízení včetně dokumentace k povolení stavby před jejím dokončením a 

posuzování dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k 

nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky (např. 

požárně nebezpečný prostor – odstupové vzdálenosti) v rozsahu požárně bezpečnostního 

řešení. 

 Dalším úkolem je ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb 

vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace (viz výše) včetně podmínek 

vyplývajících z vydaných stanovisek a rovněž posuzování výrobků. Výše uvedené skutečnosti 
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se netýkají jednoduchých a drobných staveb, kromě staveb určených pro výrobu a skladování, 

zemědělských staveb, a stavebních úprav včetně udržovacích prací, jejichž provedení by 

mohlo ovlivnit požární bezpečnost stavby [14]. 

 Dle vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů se při stavebním řízení předkládá místně příslušnému 

stavebnímu úřadu projektová dokumentace stavby, která mimo jiné obsahuje požárně 

bezpečnostní řešení.  

 Požární bezpečnost stavby je řešena v prováděcí vyhlášce stavebního zákona 

č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v ustanoveních § 17 - 21, 

§ 30 - 49 a § 50 - 60 a zejména vychází ze dvou kmenových norem ČSN 73 0802  (Požární 

bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty) a ČSN 73 0804  (Požární bezpečnost staveb - 

Výrobní objekty).  

 Požárně bezpečnostní řešení zpracovává pouze fyzická osoba, která získala oprávnění 

podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů [19]. 

4.3 Kontrolní činnost 

Úkolem SPD na úseku kontrolní činnosti je důsledná kontrola dodržování povinností 

stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany, ukládání opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků při požární kontrole a kontrola plnění těchto opatření [16]. 

 Oddělení kontrolní činnosti jako organizační složka HZS kraje zabezpečuje výkon 

státního požárního dozoru kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární 

ochraně, schvalováním posouzení požárního nebezpečí a ukládáním opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření. Při své činnosti vychází zejména z 

ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon o požární ochraně") a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

předpisů vydaných na základě zákona o požární ochraně nebo z jiných předpisů upravujících 

povinnosti na úseku požární ochrany [18]. 
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4.3.1 Požární kontroly 

Oddělení kontrolní činnosti provádí zejména výkon státního požárního dozoru formou 

kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a ukládáním opatření 

k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření. Kontroly podle § 31 

odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně jsou prováděny u právnických osob, podnikajících 

fyzických osob a u ministerstev a jiných státních orgánů [18]. 

4.3.2 Provádění kontrolní činnosti 

Rozsah kontroly  

Požární kontroly jsou prováděny u právnických a fyzicky podnikajících osob, které 

mají své povinnosti přesně vymezeny v §§ 5,6,6a zákona o požární ochraně. Rozsah těchto 

povinností určuje skutečnost, zda kontrolovaný subjekt má své provozované činnosti správně 

začleněny dle míry požárního nebezpečí v souladu s § 4 Zákona o požární ochraně. 

Hodnocení provozovaných činností se z hlediska požární prevence provádí vždy komplexně a 

vychází přímo z provozních podmínek a z rizika, vyplývajícího z konkrétní činnosti 

provozované v konkrétním objektu [16]. 

Druhy kontrol 

Dělení požární kontroly prováděné příslušníky SPD HZS 

• Komplexní kontroly :  kterými se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, 

plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z 

předpisů o požární ochraně 

• Tématické kontroly : kterými se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve 

vymezených oblastech 

• Kontrolní dohlídky : kterými se prověřuje plnění uložených opatření 

Součástí komplexní požární kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických 

osob, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, je také ověření, zda 

posouzení požárního nebezpečí podle § 6a odst. 1 zákona o požární ochraně odpovídá 

skutečnému stavu a zda jsou plněna opatření vyplývající ze schváleného posouzení požárního 

nebezpečí. 
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 Termín provedení komplexní požární kontroly se oznamuje písemně, nejméně 7 

kalendářních dnů před jejím zahájením. Termín provedení tematické požární kontroly a 

kontrolní dohlídky nemusí být kontrolovanému subjektu předem ohlášen. Tento postup se volí 

především tehdy, jedná-li se o předpoklad opakovaného nedodržování povinností nebo je-li 

zvláštní důvod zjistit okamžitý stav věci. 

 Při zjištění neplnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně může HZS 

kraje uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě 

provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické 

osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

[18]. 

Posouzení požárního nebezpečí 

Oddělení kontrolní činnosti dále v rámci výkonu státního požárního dozoru schvaluje 

posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím. Právnické osoby a 

podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou 

povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí 

z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární 

ochrany; toto posouzení požární nebezpečí se předkládá před zahájením provozované činnosti 

na HZS moravskoslezského kraje příslušný územní odbor ve dvojím vyhotovení. Zjistí-li HZS 

kraje, že posouzení požárního nebezpečí předložené ke schválení vykazuje nedostatky, pro 

které je nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví 

přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků [18]. 

Pokuty 

Povinnosti fyzických osob jsou přesně vymezeny v § 17 Zákona o požární ochraně. Za 

neplnění povinností na úseku požární ochrany může být právnické a podnikající fyzické osobě 

uložena pokuta v souladu s § 76 Zákona o požární ochraně. Výše pokuty je určena závažností 

porušení příslušných povinností na úseku požární ochrany v tomto paragrafu konkrétně 

vyjmenovaných. Za neplnění povinností na úseku požární ochrany může být fyzické osobě 

uložena pokuta v souladu s § 78 Zákona o požární ochraně. [16] 
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4.4 Zjišťování příčin požáru 

Součástí SPD je i výkon na úseku zjišťování příčin vzniku požáru dle zákona o 

Požární ochraně § 31 odst.1 písm. f. Úkolem tohoto úseku je šetření požáru, jeho vznik a 

okolnosti mající vliv na jeho šíření. Zjišťování příčin požáru se ve spolupráci s Policií ČR 

[15]. 

Zjišťuje se:  

• Místo a doba vzniku požáru 

• Osoba, u které požár vznikl 

• Příčina vzniku včetně možných verzí 

• Okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti 

stavby, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace  

• Následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby 

• Výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu 

• Porušení předpisů o požární ochraně 

• Jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru 

V odůvodněných případech se při zjišťování příčin vzniku požárů provádí odebírání výrobků 

nebo vzorků 

Dále se provádí 

• Zpracovávají předepsanou dokumentaci v této oblasti, odborná vyjádření k požárům 

• Spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy a orgány 

státního odborného dozoru, odbornými pracovišti HZS ČR a Policie ČR, fyzickými a 

právnickými osobami 

• Zpracovávají rozbory požárů a technických zásahů [20]. 
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5 Statistické údaje 

Statistické hodnoty poukazují na počet požárů v ČR v letech 1997 až 2006 a následné 

škody a na uchráněné hodnoty, počty usmrcených a zachráněných osob. Porovnáme-li údaje 

z let 2006 a 2005 dospějeme k závěru, že v porovnání s rokem 2005 vzniklo o 0,4 % požárů 

více, škody jsou vyšší o 18,3 %. Přitom 297 velkými požáry (se škodou 1 mil. Kč a více), tzn. 

1,5 % z celkového počtu, vzniklo 68 % z celkových škod. Usmrcených osob bylo v roce 2006 

o 3,6 % více a zraněných o 0,5 % více. 

Hasiči bezprostředně zachránili při požárech 398 osob a dalších 3 162 osob bylo před 

požáry evakuováno.Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2006 vzniklo na území ČR v 

průměru denně 55 požárů a škoda 5 300 000 Kč. Uchráněné hodnoty jednotkami PO 4,7x 

převyšují škody přímé [17]. 

5.1 Požáry a uchráněné hodnoty  

Tabulka 5.1: Přehled požárů a ochráněných hodnot v ČR v letech 1997 – 2006  

Rok Počet požárů Škoda     Kč Usmrceno 
osob Zraněno osob Uchráněné hodnoty 

Kč 

1997 21 540 1 229 951 200 135 1 026 6 393 776 000 

1998 24 041 1 902 566 000 96 1 123 6 925 493 000 

1999 20 857 2 088 610 700 105 934 8 907 455 000 

2000 20 919 1 426 340 200 100 975 6 584 192 000 

1996 - 2000 108 896 7 992 965 800 554 5 095 37 229 183 000 

2001 17 285 2 054 670 000 99 881 6 230 121 000 

2002 19 132 3 731  915 000 109 942 6 251 751 000 

2003 28 937 1 836 614 900 141 1 112 7 646 975 000 

2004 21 191 1 669 305 100 126 918 6 977 363 000 

2005 20 183 1 634 371 000 139 914 7 110 116 000 

2001 - 2005 106 728 10 926 876 000 614 4 767 34 216 326 000 

2006 20 540 1 933 991 700 144 919 9 182 541 000 
[17]. 
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5.2 Počet požárů a škody podle místa vzniku  

Tabulka 5.2: Přehled požárů a škod dle místa vzniku v ČR v letech 1997 – 2006  

Budova, objekt počet Index % Škoda v tis. Kč Index % 

budovy občanské výstavby, včetně 
budov pro dopravu a spoje 846 97 428 013,40 168 
bytový domovní fond 2 069 93 144 851,10 148 
rodinné domky a ostatní budovy pro bydlení 1 540 106 187 893,90 122 
budovy a haly pro výrobu a služby 467 105 423 179,30 102 
energetické výrobní budovy 85 79 24 238,00 45 
budovy a objekty pro garážování 131 90 63 473,60 177 
budovy pro skladování (bez zemědělských) 103 120 133 420,90 175 
budovy pro skladování zemědělských produktů 111 148 65 021,20 135 
budovy pro rostlinou a živočišnou výrobu 62 86 17 346,60 25 
objekty v zemědělství 28 82 6 503,00 55 
objekty mimo budovy (bez zemědělských) 186 89 18 183,00 138 
objekty ve výstavbě a rekonstrukci 76 131 13 165,70 217 
provizoria a účelové objekty u budov 622 85 32 215,30 52 
dopravní prostředky a pracovní stroje 2 405 99 313 409,60 113 
zemědělské plochy a přírodní prostředí 591 101 11 819,90 112 
lesy 693 109 8 208,90 86 
volné skladovací plochy 3 530 94 6 059,70 67 
demolice, sklady odpadu 5 969 102 27 855,70 105 
ostatní 748 100 9 132,90 118 

[17]. 

5.3 Přehled plnění požární prevence HZS Moravskoslezského kraje 

Graf 5.1 zobrazuje přehled akcí HZS Moravskoslezského kraje z hlediska jednotlivých  

kontrol. Nejčastěji prováděnou kontrolou je kontrola tématická, zahrnující prověření stavu 

zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech. Méně častými kontrolami byly 

kontrolní dohlídky kterými se prověřuje plnění daných opatření a kontroly komplexní, 

kterými se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování 

podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně [18]. 

 Graf 5.2 znázorňuje Kontroly a kontrolní dohlídky u obcí  a kontrolní akce u skupin 

jiného orgánu tj. u fyzických a právnických osob. 
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Graf 5.1: Přehled kontrolních akcí právnických a podnikajících fyzických osob. 
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Graf 5.2: Přehled kontrolních akcí obcí a kontrolní skupiny jiných orgánů. 
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6 Odborná způsobilost v požární ochraně 

Osoba odborně způsobilá může plnit úkoly podle §5, 6 a §16 zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně. 

 Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy v základním oboru 

požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy. 

Osvědčení odborné způsobilostí mohou získat fyzické osoby, které jsou absolventy střední 

školy a vykonají zkoušku odborné způsobilosti dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně. Nebo absolventi škol požární ochrany jehož součástí je ověřovací program, 

zahrnující znalosti výše zmiňované zkoušky odborné způsobilosti, schválený ministerstvem 

vnitra. Za odborně způsobilé osoby se považují také příslušníci HZS ČR vykonávající funkce 

stanovené prováděcím předpisem k zákonu o HZS.  

 K plnění povinností vyplívajících z §5, 6, §16 odst.1 a §16a zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně.  Mohou zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost 

k výkonu k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné 

způsobilosti před komisí ustanovenou ministerstvem. 

 Plnění úkolů podle §5 odst.1 písm. d, e dále §16 odst.1. písm. c zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně.může vykonávat preventista požární ochrany. Preventista vykonává 

činnost na základě absolvování odborné přípravy (§16 odst.1), tedy jsou-li vyškoleny odborně 

způsobilou osobou nebo technikem požární ochrany. 

 Osoba odborně způsobilá dle §11 odst. 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

má odbornou způsobilost i k výkonu činnosti technika požární ochrany. Obdobně technik 

požární ochrany má odbornou způsobilost i k plnění úkolů preventisty požární ochrany.  
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7 Příklady začlenění 

V souvislosti s níže řešenou problematikou by bylo vhodné vytvořit software, 

popřípadě databázi, který by poskytoval větší počet příkladů a umožnil rychlejší a dnes jistě 

více moderní řešení zadaných činností.   

7.1 Příklady členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí  

1) Čerpací stanice k tankování dvou druhů pohonných hmot - Diesel, Natural 95 - do 

osobních a malých nákladních vozidel bez přítomnosti obsluhy. Čerpací stanice 

neposkytuje žádné jiné služby kromě výdeje pohonných hmot. 

2) Administrativní objekt o 3 nadzemních podlaží, v 1. nadzemním podlaží se nachází 

kanceláře s archivem, ve 2. a 3. nadzemním podlaží se nacházejí kanceláře 

s příslušnými knihovnami. Počet osob vyskytujících se v jednotlivých podlaží je 5. 

3) Provozní areál o užitné ploše 249 m2, 4 členný personál, 1 nadzemní podlaží jehož 

dispozičními částmi jsou I-prodejní část:prodejna barev, laků a motorových olejů a 

příruční sklad. II-chodba, kuchyňka, kotelna a sociální zařízení. III-Kancelář, dílna-

lakovna.   

4) Objekt o 4 nadzemních a 1 podzemního podlaží, V podzemním podlaží se nachází 

prodejna sportovních potřeb, příruční sklad a kancelář, v 1. nadzemním podlaží je 

trafika, kancelář a lékárna, ve 2. nadzemním podlaží se nachází kancelář, pošta 

společně se skladem balíků, ve 3. nadzemním podlaží jsou 4 kanceláře, ve čtvrtém 

nadzemním podlaží je kavárna. Budova nemá zřízenou chráněnou únikovou cestu a 

nachází se v ní dohromady 20 zaměstnanců. 

5) Domov důchodců, budova o 4 nadzemních podlaží včetně jídelny pro 50 osob a 

kuchyně pro 5 zaměstnanců. V budově se dále nachází 1 lékař, 4 sestry a 120 

ubytovaných osob. 
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6) Jednopatrové podzemní parkoviště olympijského stadionu s kapacitou 255 osobních 

automobilů, v prostoru parkoviště u vstupu respektive východu jsou zřízeny dvě 

restaurace se 26 míst k sezení. 

7) Hotelový dům o 4 nadzemních podlaží a 50 lůžek, jídelna pro 25 lidí a restaurace o 20 

míst sezení, jídelna i restaurace se nacházejí v 1 nadzemním podlaží v hotelu se 

nachází 8 členný personál. Hotel má zřízenou chráněnou únikovou cestu. 

8) Prodejna zbraní, munice a loveckých potřeb, budova o 2 nadzemních podlaží kde v 1 

nadzemním podlaží se nachází sklad zbraní a munice, kancelář dále prodejna 

loveckých potřeb. Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí 2 kanceláře a sklad 

kancelářských potřeb. 

9) Objekt o 2 nadzemních a 1 podzemního podlaží, v podzemním podlaží se nachází 

restaurace 20x20m pro 24 lidí, v prvním nadzemní podlaží se nachází prodejna textilií 

a ve 2 nadzemním podlaží 3 bytové jednotky. 

10)  3 patrový objekt základní školy o rozměrech 35x15m. V 1 nadzemním podlaží se 

nachází jídelna, školní družina, sociální zařízení a šatna pro personál. Ve 2 nadzemním 

podlaží jsou učebny, sociální zařízení a kabinety a ve 3 nadzemním podlaží se 

nacházejí učebny , v chod na půdní prostory a sociální zařízení. 

7.2 Začlenění dle příkladů předešlé kapitoly 

1. Činnosti ve výše uvedeném objektu (čerpací stanice) byly zařazeny podle míry 

požárního nebezpečí  a provozované činnosti do kategorie :  

      S vysokým požárním nebezpečím dle § 4 odst. 3 písm. b.  

      Dle zákona 133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb. o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tj. §28. 

2. Činnosti ve výše uvedeném objektu (administrativní objekt ) byly zařazeny podle 

míry požárního nebezpečí  a provozované činnosti do kategorie :  
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      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. e – 1.nadzemní podlaží. 

Dle zákona 133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb. o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tj. §28. 

3. Činnosti ve výše uvedeném objektu (provozní areál) byly zařazeny podle míry 

požárního nebezpečí  a provozované činnosti do kategorie :  

Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. a, e – prodejna a sklad                

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. c,d - lakovna  

      Dle zákona 133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb. o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tj. §28. 

4. Činnosti ve výše uvedeném objektu (Objekt o 4 nadzemních podlaží) byly zařazeny 

podle míry požárního nebezpečí  a provozované činnosti do kategorie : 

Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. e – prodejna  

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. j – lékárna a kanceláře 

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. e, h – pošta se skladem   

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h – kavárna               

      Dle zákona 133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb. o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tj. §28. 

5. Činnosti ve výše uvedeném objektu (domov důchodců) byly zařazeny podle míry 

požárního nebezpečí  a provozované činnosti do kategorie :  

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h, j.  

      Dle zákona 133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb. o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tj. §28. 

6. Činnosti ve výše uvedeném objektu (podzemní parkoviště) byly zařazeny podle míry 

požárního nebezpečí  a provozované činnosti do kategorie :  

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h, i, j – restaurace 

S vysokým požárním nebezpečím dle § 4 odst. 3 písm. e – podzemní garáž. 

      Dle zákona 133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb. o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tj. §28. 
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7. Činnosti ve výše uvedeném objektu (hotel) byly zařazeny podle míry požárního 

nebezpečí  a provozované činnosti do kategorie :  

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h.  

      Dle zákona 133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb. o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tj. §28. 

8. Činnosti ve výše uvedeném objektu (Prodejna a sklad zbraní a munice) byly 

zařazeny podle míry požárního nebezpečí  a provozované činnosti do kategorie :   

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. c, j – sklad  

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h – prodejna  

      Dle zákona 133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb. o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tj. §28. 

9. Činnosti ve výše uvedeném objektu (objekt s restaurací a prodejnou) byly zařazeny 

podle míry požárního nebezpečí  a provozované činnosti do kategorie :  

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h, i – restaurace 

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h – prodejna  

      Dle zákona 133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb. o    

      stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tj. §28. 

10. Činnosti ve výše uvedeném objektu (objekt základní školy) byly zařazeny podle míry 

požárního nebezpečí  a provozované činnosti do kategorie :  

      Se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. h, j – šatny základní školy 

      Dle zákona 133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb. o     

      stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tj. §28. 
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8 Časté chyby a nedostatky při zajišťování požární ochrany 

Při kontrolní činnosti státního požárního dozoru se občas setkáváme s určitými 

nedostatky či chybami, které nesplňují povinnosti ať už právnických osob, podnikajících 

fyzických osob nebo osob fyzických spadající do § 5, § 6, § 7 a § 17  zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně.  

S řadou těchto nedostatků se setkáváme častěji a opakovaně. Ve většině případech 

jsou příčinami zejména nedostatek informací o povinnostech vztahujících se k požární 

ochraně a prevenci  a neuvědomění se možných rizik, které sebou tyto nedostatky nesou.  

Jednou z dalších příčin tvoří ekonomický prvek, protože se samozřejmě jednotlivé objekty a 

prostory  od sebe liší svým charakterem a provozovanou činností, jsou také rozdílné 

jednotlivé finanční nároky vztahující se na prevenci a požární ochranu. Také z tohoto důvodu 

se setkáme s různými občas i téměř neřešitelnými problémy, které s finanční problematikou 

úzce souvisí. 

Mezi časté nedostatky při kontrolní činnosti patří například  

• špatné začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí ať už chybným 

začleněním jeho míry nebo vynecháním činnosti uvedených v odstavcích 2 a 3  § 4 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

• špatná dokumentace a odborná příprava a školení zaměstnanců o požární ochraně 

• opomenutí revize požárně bezpečnostních zařízení, nedokonalý záznam o práci a 

revizích např. u elektronických požárních systémů 

•  znepřístupněný hlavní vypínač elektrického proudu na pracovišti 

• nepřístupný či jinak využitý prostor akumulátorovny a hlavní rozvodny popřípadě jiné 

nedostatky v rozporu s projektovou dokumentací  - obr. 8.1. a obr. 8.2. 

• nesprávné uložení nebezpečných látek 

• zneužití značky informující o směru úniku osob  

• nepřístupný nebo chybějící přenosný hasící přístroj nebo zatarasený hydrantový 

systém - obr. 8.3. a obr. 8.4. 

• Nerozmístěné přenosné hasící přístroje respektive situované na jednom místě a jinak 

využité místa označené pro jejich dostupnost – obr. 8.5. a obr. 8.6. 

• Neoznačené a neoddělené vyřazené či neprovozuschopné hasící přístroje – obr. 8.7. 
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Obr.8.1: Hlavní rozvodna v rozporu s projektovou dokumentací, foto D. Petrželka 2008. 

 

Obr. 8.2: Hlavní rozvodna v rozporu s projektovou dokumentací, foto D. Petrželka 2008. 
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Obr. 8.3: Chybějící hasící přístroj, foto D. Petrželka 2008. 

 

Obr. 8.4: Zneužití držáků přenosných hasících přístrojů, foto D. Petrželka 2008. 
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Obr. 8.5: Nerozmístěné hasící přístroje, foto D. Petrželka 2008. 

 

Obr. 8.6: Hasící přístroje situované v jedné místnosti, foto D. Petrželka 2008. 
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Obr. 8.7: Chybějící hasící přístroj a přístroje vyřazené a neoznačené, foto D. Petrželka 

2008.
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9 Závěr 

Cílem mé práce bylo na základě analýzi nejčastěji zjišťovaných nedostatků 

v dokumentaci požární ochrany a v konkrétních běžných provozech zpracovat podklady, které 

budou reagovat na nedostatky a umožní nácvik, případně ověření teoretických znalostí před 

vlastní praxí.  

V prvních kapitolách jsem se věnoval krátce historii a obecnému nastíněním významu 

Hasičského záchranného sboru ČR, jeho působnosti, vybrané legislativě a integrovanému 

záchrannému systému. V kapitole 4. jsem se zaměřil na Státní požární dozor, jeho výkon a 

zejména kontrolní činnost na úseku požární ochrany. V následující kapitole jsou uvedeny 

vybrané statistické přehledy požární ochrany. V 6. kapitole jsem se věnoval odborné 

způsobilosti v požární ochraně. Kapitola 7. obsahuje příklady k ověření znalostí členění 

provozovaných činností dle požárního nebezpečí. 8 kapitola zahrnuje časté chyby a 

nedostatky při zajišťování požární ochrany včetně fotodokumentace.  

Jsem přesvěčen, že problematikou tohoto tématu se lze zabývat další bakalářskou či 

diplomovou prací, popřípadě jednotlivé kapitoly dále podrobněji rozvést. Protože obsah 

daného tématu touto bakalářskou prací není zcela vyčerpán.  
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