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Anotace

Diplomová práce definuje místo a roli požární ochrany v systému řízení společnosti. Následně 

jsou vymezeny metody a nástroje řízení státního požárního dozoru v České republice, dané 

platnou legislativou. Tyto jednotlivé metody a nástroje státního požárního dozoru jsou v další 

části práce podrobeny analýze. Analýza s menší či větší vypovídací schopností odhaluje 

převážně pozitivní, ale v některých případech i negativní tendence, které jsou výsledkem jak 

objektivně, tak i subjektivně působících faktorů.

Na základě získaných poznatků z analýzy, jsou v závěru práce formulovány náměty na 

opatření, jejímž cílem je pomoci zvýšit účinnost metod a nástrojů řízení státního požárního 

dozoru a tím zvýšit požární bezpečnost ve společnosti.

Klíčová slova

Požární bezpečnost, státní požární dozor, požární kontroly, stavební prevence, zjišťování 

příčin vzniku požárů.

Annotation

This thesis defines the place and the role of fire protection in a public management system. It 

defines methods and tools required for the management of state fire supervision in the Czech 

Republic as prescribed by the extant statute. Specific methods and tools of the state fire 

supervision are further analyzed in details. Mostly positive, however in some cases also 

nagative trends are discovered as a result of both objectvively and subjectively acting factors.

Based on the outcomes of the analyses, the thesis recommends implementation of some 

measures aimed at increasing the effectiveness and efficiency of management methods and 

tools of the state fire supervision which will accordingly improve the fire security in a society.
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Motto:

Ochrana obyvatel a materiálních hodnot v oblasti požární bezpečnosti je objektivní nutností 
společnosti, o čemž svědčí varovná čísla roku 2007

Počet požárů        22 419

Při požárech
- zemřelo   125 osob
    z toho dětí do 15-ti let       5 dětí
- bylo zraněno   976 osob

Škody způsobené požáry       2,1 mld Kč

Uchráněné hodnoty       8,8 mld Kč
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1. Úvod

Mnozí čtenáři si při přečtení názvu, resp. obsahu diplomové práce možná položí 

otázky, proč je nutné věnovat se takovému problému jakým je státní požární dozor. A další 

otázku, kterou si mohou položit, je proč provádět analýzu metod a nástrojů tohoto požárního 

dozoru.

Z těchto důvodů se proto autor práce pokusí ozřejmit objektivní nutnost věnovat stále 

vyšší, resp. účinnější pozornost požární ochraně. A to nejen požární ochraně lidstva, ale 

veškerého života na naší planetě a materiálních hodnot, které vytvořilo nejen lidstvo, ale které 

si vytvořila i sama příroda. Postupně se tato objektivní nutnost přenese lidstvem naší planety i 

do vesmíru, tak jak budeme pronikat do meziplanetárního prostoru.

Poznání, že požární ochrana se stala objektivní nutností a tudíž imanentní součástí 

řízení společenských systémů, nebylo nejen automatické, ale procházelo nezbytnými fázemi 

poznání lidstva a současně jak se měnily možnosti tak i schopnosti a přístup lidstva k ohni, 

k požárům a k boji s nimi. V prvních fázích vývoje lidstva dokonce oheň a tudíž i požár 

považovali lidé za úkaz, či projev nadpozemských, resp. nadpřirozených sil. Bohužel se 

zbytky těchto názorů se můžeme doposud setkat i u některých kmenů v Africe, které jsou 

stále ještě i dnes, ve 21. století, odtržené od civilizace.

Postupně lidstvo zobecňovalo jevy přírodních sil. Lidé poznávali nejen příčiny vzniku 

ohně a požáru, ale i možnosti boje s těmito jevy. Zjišťovali, že některé materiály jsou hořlavé, 

či hořlavější, jiné méně nebo vůbec nehořlavé. Začínali tak i využívat možností záměn 

jednotlivých materiálů, takže z původních převážně jen dřevěných staveb začali stavět domy 

z kamene, postupně z cihel, respektive začali používat sklo a různé kovy, jako ocel, hliník, 

měď apod.

Taktéž následně a to teprve v nedaleké minulosti lidé začínali poznávat, že boj jedince 

nebo rodiny, kmene, vesnice nestačí se stávajícími prostředky čelit čím dál ničivějším 

požárům, tak jak docházelo ke stále větší urbanizaci společnosti.

Současně s tímto poznáním bylo stále zřejmější, že ke včasnému a úspěšnému 

zdolávání požárů nestačí jen následné svolávání lidí ochotných hasit požár, ale že je nutné 

vyčlenit zdatné lidi, soustředit pro ně z dnešního pohledu sice jednodušší, ale na tehdejší dobu 
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adekvátní techniku a ti pak byli těmi prvními a hlavními aktéry zdolávání požárů. Postupně i 

zde dochází k dalšímu poznání, že tyto vyčleněné, vybrané a zdatné lidi, je nutné dále 

vzdělávat a trénovat jak z pohledu fyzické zdatnosti tak i ve schopnosti co nejlepšího

používání techniky a nástrojů, které moderní doba postupně nabízela. Zároveň byli trénováni i 

ve zdolávání stressových situací, neboť tito lidé se bezprostředně setkávají s nebezpečím 

ohrožení životů lidí a zvířat, ale i s ohrožením svých vlastních životů.

A tak postupně, především ve 20. století, dochází k profesionalizaci v boji s požáry a 

vznikají profesionální požární, či dnešní hasičské záchranné sbory. Samozřejmě i nadále 

je zachováván význam dobrovolných hasičských sborů. Taktéž v průběhu  20. století si 

lidstvo začínalo čím dál více uvědomovat, že metody, prostředky a nástroje zdolávání požárů 

nejsou všelékem v boji s požáry a postupně se začal klást stále větší důraz na předcházení 

požárům.

Zvláště v dnešní době, kdy požár v určitém objektu, kde pracují desetitisíce lidí, jako 

jsou např. mrakodrapy, nebo požár v jaderné elektrárně, může ohrozit nejen desetitisíce lidí 

pracujících v těchto objektech, ale i miliony lidí v blízkém či širším okolí, se jednoznačně 

ukazuje, že dominantní roli v boji proti požárům musí sehrávat prevence. A to na všech 

úrovních a článcích systému řízení společnosti, kde sehrává významnou roli i požární dozor, 

resp. státní požární dozor.

A nyní se podívejme na druhou otázku, kterou byla nutnost provádět analýzu metod a 

nástrojů řízení státního požárního dozoru.

Je zcela nezpochybnitelné, že sebedokonalejší společenský systém řízení nebo jeho 

subsystém, v našem případě řízení státního požárního dozoru, je poplatný mnoha neustále se 

měnícím faktorům. Především je to poznání těch, kteří tyto systémy vytvářejí a době, ve 

které vzniká. Současně je to otázka ekonomická, to znamená jak dalece je fyzická, resp. 

právnická osoba, společnost, v našem případě stát, ochotná vkládat finanční prostředky do 

udržování a na realizaci daného systému, resp. subsystému. Neméně významným a dá se říci, 

že mnohdy rozhodujícím faktorem funkčnosti systému, či subsystému bývá schopnost těch, 

někdy determinovaná jejich ochotou, kteří dané systémy realizují v praxi. To znamená, že i 

právní vědomí obyvatelstva, včetně úrovně a kvality vymáhání práva a dodržování 

legislativy, hraje významnou roli v kvalitě, efektivnosti a účinnosti každého společenského 

systému, či subsystému řízení. Taktéž se mění a v posledních letech zvlášť dominantně 
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komunikační systémy a jejich prostředky. Souhrnně řečeno, neustále se mění veškeré 

podmínky v dynamicky se rozvíjející společnosti. 

A nyní se podívejme na jednotlivé faktory. Jako první bylo definováno poznání. 

V našem konkrétním případě se jedná především o zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně [1] a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru [2]. Již z pohledu na data, kdy 

tato legislativa vznikla, především zákon o požární ochraně, je zcela jednoznačně zřejmé, že 

v sobě zahrnovala poznání a dobu, než došlo k zásadní změně společenských vztahů v naší 

společnosti, v roce 1989. Tehdy došlo ke zcela zásadní změně společenských vztahů, ke 

změně prakticky všech řídících struktur, ale i v ostatních strukturách společnosti, jako bylo 

rozdělení na Českou a Slovenskou republiku. Posléze ke změnám v územním uspořádání, kdy 

nejdříve bylo posílení významu okresního uspořádání řízení územních celků a potlačení, resp. 

zrušení krajů, načež následně byly naopak okresy zrušeny a ustaveno krajské uspořádání 

řízení územních celků. Souběžně s tím bylo provedeno i posílení postavení nižších 

samosprávních celků, tj. měst a obcí. To způsobilo zcela zásadní změny a transformace 

systému řízení územních celků a samozřejmě i jednotlivých jeho částí výkonu státní moci, 

tedy i systému požární ochrany v ČR a v rámci něho i subsystému státního požárního dozoru.

Dalším zmiňovaným faktorem bylo právní vědomí našich obyvatel, úroveň naší 

legislativy a vymahatelnost práva na jedné straně a na druhé straně kvalita uplatňování 

zákonů v praxi. Je všeobecně známo, že naše demokracie je mladá a naše politická 

representace mnohdy není vzorem v uvedených kategoriích, ba naopak. Taktéž soudnictví a 

policie ve vymahatelnosti práva uplatňování zákonnosti v naší společnosti mají značné 

problémy, hraničící s neschopností. Snad větší propojení do evropských struktur v rámci 

Evropské unie přinese pozitivní akceleraci v těchto oblastech. Na druhé straně došlo k velmi 

pozitivním změnám v oblasti komunikačních systémů, jako je on-line sledování vzniklých 

situací a jejich vyhodnocování, matematicko-fyzikální modely předvídání a řešení 

mimořádných situací, možnosti nasazení nové, výkonnější a pro životní prostředí šetrnější 

techniky a hasebních látek v oblasti požární bezpečnosti a v neposlední řadě i ke zlepšení ve 

vybavení a disciplinovanosti právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Z výše uvedených důvodů a bylo by možné doložit dalšími faktory i jejich rozbory, že 

společnost se všemi svými strukturami je v neustálém vývoji. Mění se podmínky fungování 

daných systémů a subsystémů, úroveň poznání, schopnost jednotlivých subjektů a objektů 
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řízení, vazby mezi nimi, atd. To znamená, že každý systém musí být neustále konfrontován se 

stavem žádoucím, neustále vyhodnocovány odchylky od žádaného stavu tak, aby včas byl 

systém korigován novými poznatky a změnami, aby byl celospolečensky výkonnější, 

efektivnější a byl schopen řešit nové, ještě náročnější úkoly. A to samozřejmě vyžaduje 

provádět kontinuálně analýzy systému a jeho subsystémů řízení a tudíž i subsystému 

státního požárního dozoru, jakožto trvalou a neodmyslitelnou součást každého systému řízení. 

Poněvadž i ty největší a zdánlivě „nejlepší“ společnosti, jakými jsou např. Microsoft, 

Siemens, Coca-Cola, provádějí průběžně analýzy svých systémů řízení, aby předešly menším 

či větším kolapsům a byly konkurenceschopní.

Cílem diplomové práce bude tedy nejen definování jednotlivých metod a nástrojů 

řízení státního požárního dozoru, tak jak vyplývají ze současné, platné legislativy a dalších 

směrnic a norem, tak především, jak účinně tyto metody a nástroje plní svou funkci, jak 

účinně umožňují dosahovat stanovených cílů, k jakým odchylkám a z jakých důvodů k nim 

dochází. To znamená bude provedena analýza jejich fungování a v případě zjištěných 

odchylek se autor pokusí formulovat návrhy na opatření, které by mohly pomoci zvýšit 

účinnost metod a nástrojů státního požárního dozoru při jejich realizaci v neustále se měnících 

podmínkách vývoje společnosti a zvýšit požární bezpečnost ve společnosti.
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2. Systém řízení, metody a nástroje státního požárního dozoru

2.1 Stručná charakteristika základních kategorií 

Přesto, že předmětem této práce není definování kategorií jako jsou systém řízení a 

jeho subsystémy, dále principy, metody a nástroje řízení, je nutné alespoň stručně v úvodní 

části této kapitoly si říci, co je jimi myšleno, resp. co představují. V odborné literatuře, 

např. [3, 4] lze nalézt nepřeberné množství různých definic a pohledů řízení společenských

procesů.

Pro účely této práce bude postačující, zdůrazníme-li, že řízení je:

- společenská činnost, tak jako je člověk svou podstatou společenský. Aby tato 

společenská činnost byla racionální, je nutné na základě poznání objektivních 

zákonitostí vývoje společnosti a v souladu s objektivními podmínkami jejich 

možných změn, definovat obsah a cíle řízení a vytvořit pro to příslušné podmínky, 

resp. předpoklady. Proto znalost a naplňování cílů, ať krátkodobých, střednědobých 

tak dlouhodobých, je nezbytnou podmínkou pro to, aby výsledná činnost řízení byla 

úspěšná. S tím souvisí i definování jejich stimulace k dosahování stanovených cílů. 

A to jak pozitivní, tzn. hmotné či morální stimuly, tak negativní např. legislativní 

restrikce.

- další neodlučitelnou součástí řízení je přesné vymezení místa a role subjektů a 

objektů řízení, ať legislativními normami, jako jsou zákony, vyhlášky, předpisy, 

směrnice, normy či dílčí příkazy kompetentních orgánů řízení. Čímž jsou 

definovány jejich kompetence, odpovědnosti a povinnosti, tak jako i jejich práva. 

S tím souvisí i přesné definování kroků a opatření v případě jejich nedodržení, či 

porušení, ať již vědomé, nevědomé, resp. úmyslné.

- jak již bylo naznačeno, řízení nemůže existovat bez kontroly, která může mít podobu 

komplexní, tematickou, či ad hoc, může být prováděna trvale, přerušovaně nebo 

nahodile, může být prováděna na jednotlivcích, např. na podnikající fyzické osobě, 

tak jako ve velkých hospodářských celcích (mezinárodní korporace) nebo 

samosprávních orgánů a organizací. Výsledkem kontroly jsou zjištění, zda skutečný 

stav odpovídá stavu žádanému (velikost, závažnost a četnost odchylek), současně 
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jsou zjišťovány a posuzovány jejich příčiny (subjektivní, objektivní), případně jsou 

definována příslušná opatření.

Z výše uvedeného stručného vyjádření částí řízení lze formulovat pro účely této práce 

následující definici řízení.

Řízení je cílově strukturovaným působením řídícího subjektu na řízený objekt, 

jímž je řízený objekt převáděn z jednoho stavu do druhého v souladu s úrovní poznání 

objektivních zákonitostí, jakož i v souladu s objektivními podmínkami jejich změny 

v uvažovaném čase.

Jednotlivé hlavní části řízení si lze znázornit na uvedeném obrázku:

Obr. 1 Grafické znázornění hlavních částí řízení

Dalšími kategoriemi používanými v této práci jsou systém, subsystém, řídící subjekt, 

řízený objekt. Tak např. systém je mnohdy definován jako soubor prvků a vazeb mezi nimi. 

Toto zploštělé chápání je nejčastěji užíváno při popisování regulačních, případně 

samoregulačních jevů v živé přírodě, v regulační technice apod., kdy je opomíjeno, že vazby 

mezi jednotlivými prvky systému jsou vědomé, jako součást lidské činnosti. Obdobně je 

nutné chápat i subsystém jako dílčí část systému.

A kdo je subjektem a objektem řízení? Ve společenských systémech jsou to vždy 

lidé. Ať již jako jedinci, fyzické osoby nebo jako nositelé společenské činnosti (představitelé 

sociálních, sociálně-ekonomických a jiných systémů, či subsystémů společenského života). 

Aplikujeme-li toto na předchozí definici řízení vidíme, že chce-li  řídící subjekt řídit řízený 

objekt co nejefektivněji, musí jej řídit v co největším souladu s objektivními zákonitostmi a 

Plánování

Koordinace

Kontrola Organizování
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Metody 
řízení

tendencemi vývoje společnosti. Vědomé využívání objektivních zákonitostí je především 

závislé na jejich poznání. Současně si je nutné uvědomit, že jejich uplatňování je prováděno 

lidmi a tudíž je nutné také brát zřetel na vnitřní pohnutky těchto lidí, jejich motivaci a 

stimulaci, které na ně působí. Nerespektování těchto skutečností nejenže snižuje výsledné 

efekty řízení, ale ve svém důsledku to může znamenat např. i nefunkčnost daného systému, 

případně subsystému. Častou praxí v naší legislativě je, že již po přijetí mnohých zákonů 

bývají vzápětí prováděny jejich změny, doplňky a úpravy.

Aby subjekt řízení mohl využívat jednotlivé poznané objektivní zákonitosti v praxi, 

formuluje základní pravidla, která determinují jeho vědomé chování. V praxi jsou nazývána 

principy řízení. Mezi základní principy řízení patří princip komplexnosti, jediného 

odpovědného vedoucího, princip jednoty hmotného a morálního stimulování, princip 

objektivnosti a konkrétnosti, princip hlavního článku atp. Realizace těchto principů není však 

automatická, neboť v sobě nezohledňují každou konkrétní situaci řízení. Obecně řečeno platí, 

že subjekt řízení vychází sice z principů řízení, ale současně jejich použití aplikuje podle 

situace, podmínek a prostředků tak, aby dosáhl co nejefektivněji stanovených cílů. A k tomu 

se v konkrétních situacích a podmínkách využívá nepřeberné množství metod a nástrojů 

řízení, z nichž některé jsou znázorněny následovně:

Obr. 2 Obecná struktura metod řízení

V této souvislosti je nezbytné připomenout, že metody a nástroje řízení nejsou jen 

ustrnulými pravidly, ale že je nutné respektovat jejich komplexnost, správnost a vhodnost 

použití. Taktéž, že vše je v neustálém vývoji a tudíž i metody a jejich nástroje musí být ve 

shodě s měnícími se podmínkami, což představuje jejich neustálé zdokonalování.

legislativní

výchovné

psychologické

sociální

ekonomické
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2.2 Systém řízení požární ochrany v České republice

Než bude možné definovat systém řízení státního požárního dozoru v České republice, 

je nutné nalézt místo a roli tohoto systému v rámci vyššího systému řízení společenského 

života v naší zemi, jímž je systém požární ochrany obyvatel České republiky. Ten vychází 

ze základních práv člověka na ochranu jeho života, zdraví a majetkových hodnot, která jsou 

zakotvena v Listině lidských práv a svobod. Listina byla přijata v roce 1948 jako Rezoluce 

OSN č. 217 „Deklarace lidských práv a svobod“. Přestože tehdejší ČSSR přistoupila 

k deklaraci již v roce 1968 a teprve po 7 letech ji ratifikovalo FS ČSSR, ke skutečnému 

naplňování přijatých závazků došlo až po 17. listopadu 1989. A to tím, že dodržování 

lidských práv a svobod společnost zakotvila nejen do základního zákona, do Ústavy ČR, ale 

následně je promítla do všech příslušných a navazujících zákonů, vládních nařízení, předpisů 

a norem. Z výše uvedeného vyplývá, že Listina lidských práv a svobod je nadřazena Ústavě 

ČR, viz. čl. 10 Ústavy ČR. A tak je jednoznačně definováno článkem 1, Ústavního zákona 

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, že v oblasti ochrany životů, zdraví a 

majetkových hodnot je garantem stát.

Aby stát mohl být schopen plnit tuto jednu z nejvýznamnějších rolí, tzn. zajistit 

ochranu životů, zdraví a majetkových hodnot, musí k tomu mít vytvořeny funkční systémy, 

mezi něž mimo jiné patří

- kvalifikované, prostorově a kapacitně dostatečně uspořádané zdravotnictví,

- obdobně konstituovaný komplexní právní systém, policii, armádu,

- dále funkční systém samosprávních celků, atd.,

- a v neposlední řadě je to i systém požární ochrany.

Podívejme se nyní, jak je naší legislativou definována kategorie požární ochrana. Tak 

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

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

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

jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na 

úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany“[1].

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



16

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru sice pracuje s kategorií požární ochrana a 

odvolává se na ni, ale bezprostředně ji nedefinuje. Na druhé straně definuje kategorii požární 

bezpečnost jako „Souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických 

opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, 

zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření“[2].

Ani další zákon z této oblasti, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru 

České republiky a o změně některých zákonů, nedefinuje požární ochranu, i když ve své 

podstatě z ní vychází, říká-li „Základním posláním HZS ČR je chránit životy a zdraví 

obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 

událostech“[5].

Shrneme-li tyto formulace z legislativy, lze odvodit, že kategorií požární ochrana je 

myšlena ochrana životů a zdraví obyvatel a majetek před požáry. Jelikož však objektivní 

skutečnost, tj. existenci požárů, na činnosti člověka závislé či nezávislé, jako jsou malé nebo 

rozsáhlé lesní požáry, to znamená závislé na přírodních jevech, kterou nelze vyloučit, bylo by 

přesnější do kategorie požární ochrana zahrnout i ochranu životů a zdraví obyvatel a majetek 

při požárech.

A nyní se podívejme jak stát zabezpečuje požární ochranu s cílem naplnit literu Listiny 

lidských práv a svobod, resp. její implementaci v Ústavě ČR. Aby stát plnil tuto svou roli, 

vybudoval systém požární ochrany. Struktura tohoto systému a vazby mezi jednotlivými 

prvky struktury jsou definovány základními legislativními normami z této oblasti, a to 

zákonem o požární ochraně, resp. zákonem č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon o požární 

ochraně, nařízením vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 

nařízení vlády č. 496/2002 Sb., vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a vyhláškou Ministerstva 

vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Pokud by se předpokládalo, že z výše uvedené legislativy, která je nosným pilířem 

systému požární ochrany, je snadné ve zjednodušené podobě nalézt, resp. definovat jednotlivé 

prvky tohoto systému, tak tomu bohužel není. Je to dáno nejen tím, že zákon o požární 

ochraně byl novelizován mnoha zákony, zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb., 

zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č.71/2000 Sb. a posléze zákonem č. 237/2000 Sb.. Ale to 
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nestačilo a tak bylo vydáno ještě nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona 

o požární ochraně, které následně bylo ještě novelizováno nařízením vlády č. 498/2002 Sb.. 

Přes tuto skutečnost, pozorným studiem těchto právních norem lze zjednodušeně formulovat 

a znázornit prvky systému požární ochrany, viz obr. 3

Obr. 3 Prvky systému požární ochrany

Jednotky PO

SPD

PrevenceMV-GŘ HZS ČRZZS

Policie ČR a 
obecní Policie

SDH a požární 
hlídky obcí, PO 

a PFO

Orgány státní 
správy a 

samosprávy

Z výše uvedeného zobrazení je zcela zřejmé, že ústřední prvek systému požární 

ochrany představuje Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS). Na tomto 

místě je nutné připomenout, že již samotný název tohoto pilířovitého prvku v systému požární 

ochrany není jen aspekt hasičský, ale i záchranný. To vyplývá opět z citovaných zákonů, kde 

mimo nosný úkol tohoto prvku v oblasti požární ochrany je definováno, že jeho současným 

posláním je poskytování účinné pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech. Jak značný podíl je účast HZS mimo oblast požární ochrany, tj. na úseku pomoci 

při živelních pohromách a mimořádných „bezpožárových“ událostech, je zřejmé 

z následujícího přehledu, tabulka 1:

Tabulka 1 Souhrnný přehled událostí v letech 2005 až 2007 se zásahem HZS [6]

Druh události 2005 2006 2007

Požáry s účastí jednotky požární ochrany 19 484 19 665 21 858

Dopravní nehody 20 681 18 976 21 297

Živelní pohromy 2 729 5 414 10 046

Úniky nebezpečných látek
Z toho „ropných produktů“

5 630
4 616

5 809
4 644

6 373
5 177
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Technické havárie 40 413 49 785 48 090

Radiační havárie a nehody 2 4 0

Ostatní mimořádné události 48 735 180

Plané poplachy 7 846 8 409 8 155

UDÁLOSTI CELKEM 96 833 108 797 115 999

Z přehledu je zřejmá dominance tzv. technických havárií (41,5 %), což jsou případy 

např. vyprošťování a záchrana osob nebo zvířat, otvírání uzavřených prostor, odstraňování 

překážek na komunikacích apod.

Místo a role HZS v těchto systémech jsou definovány např. zákonem č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (jímž se rozumí 

koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací) [7]. Pro úplnost jsou na obr. 4 znázorněny jednotlivé složky 

integrovaného záchranného systému (dále jen IZS)

Obr. 4 Jednotlivé složky integrovaného záchranného systému 
[8]
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Ale vraťme se zpět k vymezení nosných prvků systému požární ochrany. Ze zákona o 

IZS jednoznačně vyplývá, že rozhodujícími výkonnými prvky v systému požární ochrany jsou 

hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů. Řídícím subjektem tohoto systému je 

Ministerstvo vnitra ČR, které schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany, resp. 

v delegované pravomoci Generální ředitelství HZS ČR, které plní úkoly Ministerstva vnitra 

ČR na úseku požární ochrany.

Neméně významným prvkem systému požární ochrany jsou jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obcí, které obce nejen zřizují, ale též udržují jejich akceschopnost, 

odbornou přípravu, atd. Obce v této souvislosti též vydávají závaznou vyhláškou požární řády 

obcí.

Dále jsou to jednotky HZS podniků, které jsou složeny ze zaměstnanců právnických 

osob, případně podnikajících fyzických osob, kteří vykonávají činnost v těchto jednotkách 

jako své zaměstnání. Taktéž sem patří i jednotky dobrovolných hasičů, které jsou složeny ze 

zaměstnanců právnických, resp. podnikajících fyzických osob, ale nevykonávají tuto činnost 

jako své zaměstnání.

Rovněž důležitou složkou systému požární ochrany, i když zřizovateli spíše trpěnou 

než doceňovanou, jsou tzv. preventivní požární hlídky, které zřizují právnické a podnikající 

fyzické osoby tehdy, když minimálně 3 zaměstnanci pracují se zvýšeným, nebo vysokým 

požárním nebezpečím. Případně je též zřizují obce, které nezřizují dobrovolné jednotky 

požární ochrany.

Nelze též opomenout kraje, resp. krajské úřady, které projednávají a schvalují 

koncepci požární ochrany v kraji. Součástí systému požární ochrany jsou též vojenské 

hasičské jednotky, dle § 69 zákona č. 237/2000 Sb., které však podléhají legislativě pro 

Armádu ČR.

Z výše uvedeného vyplývá, že nosným a rozhodujícím prvkem v systému požární 

ochrany je Hasičský záchranný sbor ČR, se svým řídícím centrem Ministerstvem vnitra ČR, 

resp. v delegované pravomoci Generální ředitelství HZS ČR. A to nejen proto, že Hasičský 

záchranný sbor územně pokrývá všechny kraje naší země, že je nejen profesionálně 

personálně a materiálně vybaven na vysoké úrovni a že jeho akceschopnost je limitována 

vysokými požadavky. To by platilo, pokud bychom posuzovali HZS jen z pohledu schopnosti 
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likvidovat požáry (rychlost nasazení, schopnost likvidace nejrůznějších druhů požárů), za 

jakýchkoliv podmínek, povětrnostních, přírodních překážek. Toto je samozřejmě významný 

úkol, který HZS musí plnit v rámci požární ochrany. To znamená minimalizovat materiální 

škody způsobené požárem, včetně škod na životním prostředí, minimalizovat poškození na 

zdraví a ztráty na životech lidí, ale i dalších živých organismů v přírodě. 

Ale ještě významnější úkol, který musí systém požární ochrany plnit a tím i všechny 

jeho prvky, je předcházení vzniku požárů, resp. předcházení vytváření již samotných 

podmínek pro vznik požárů. To znamená minimalizovat tato rizika. Z těchto důvodů 

nepředstavují Hasičské záchranné sbory krajů pouze jednotky požární ochrany, ale i další 

hlavní činnosti, které lze znázornit na obr. 5

Obr. 5 Struktura činností HZS krajů
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2.3 Systém řízení, metody a nástroje státního požárního dozoru

Z výše provedeného grafického znázornění je zcela zřejmé, že v rámci systému 

požární ochrany zaujímá své významné místo i státní požární dozor, jakožto jeden z jeho 

subsystémů. V kontextu s předchozím textem, s ohledem na zadání diplomové práce budeme 

nadále hovořit o systému státního požárního dozoru, i když ve vztahu k vyššímu celku, 

v našem případě k systému požární ochrany, je systém státního požárního dozoru 

subsystémem. Ale to platí obecně. Žádný systém není konečný a každý systém je částí, resp. 

subsystémem vyššího řádu, neboli vyššího systému.

A nyní definujme hlavní metody a nástroje systému státního požárního dozoru, tak jak 

jsou vymezeny platnou legislativou a případně dalšími platnými předpisy a normami.

Především je to zákon o požární ochraně, novelizovaný zákonem č. 237/2000 Sb., 

vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., nařízením vlády č. 172/2001 Sb., k provedení 

zákona o požární ochraně [9] a nařízením vlády č. 498/2002 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně [10].

V zobecněné podobě lze definovat následujících 7 metod řízení státního požárního 

dozoru:

Požární kontroly

Stavební prevence

Posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti

Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení

Schvalování posouzení požárního nebezpečí

Zjišťování příčin vzniku požárů

Požárně technické expertizy

Tyto agregované metody řízení v sobě zahrnují níže specifikované dílčí metody a nástroje 

řízení státního požárního dozoru.
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1) Požární kontroly, jimiž jsou

a) komplexní kontroly, kterými se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, 

plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti, vyplývajících 

z předpisů o požární ochraně

b) tematické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve 

vymezených oblastech

c) kontrolní dohlídky, kterými se prověřuje plnění uložených opatření

Těmito požárními kontrolami se vždy zjišťuje

a) správnost začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo 

s vysokým požárním nebezpečím

- označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost 

provozována

- uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik 

potřebných pro začlenění

- přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným a vysokým 

požárním nebezpečím, podle § 4, odst. 2 a 3, zákona o požární ochraně, k činnosti 

a místu

- prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění

To znamená zjišťovat stav a úroveň zabezpečení požární ochrany při provozovaných 

činnostech, zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují 

požadavkům předpisů o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární 

bezpečnosti.

b) vybavení a doklady o provozuschopnosti požární techniky, věcných prostředků požární 

ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a odpovídají-li jejich provoz, kontroly, 

údržba a opravy stanoveným požadavkům

c) odborná způsobilost osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů 

o požární ochraně

d) zpracování předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení a plnění podmínek 

požární bezpečnosti v ní stanovených

e) způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o požární ochraně, odborné 

přípravy požárních hlídek a preventistů požární ochrany, popřípadě odborné přípravy, 
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školení a výcviku zaměstnanců zařazených do jednotek požární ochrany nebo 

požárních hlídek

f) zřízení jednotky požární ochrany a preventivních požárních hlídek, jejich připravenost a 

akceschopnost a provádění odborné přípravy v nich zařazených zaměstnanců

g) zabezpečení požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době 

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.

2) Stavební prevence zahrnuje

a) zjišťování bezpečné evakuace osob, zvířat a majetku z hořící nebo požárem zasažené 

stavby nebo její části, do volného prostoru nebo do jiné požárem neohrožené části 

stavby

b) zjišťování zachování stability a nosnosti konstrukcí po stanovenou dobu

c) zjišťování rozdělení stavby do požárních úseků, stanovení jejich velikosti, zabránění 

možnosti šíření požáru a jeho zplodin mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř 

stavby, zabránění možnosti šíření požáru na sousední objekty

d) zjišťování, zda navržené stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům (stupeň 

hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu 

apod.)

e) zjišťování určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, popřípadě jinými 

hasebními látkami, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními 

zařízeními

f) zjišťování vymezení zásahových cest, příjezdových komunikací, popřípadě nástupních 

ploch pro požární techniku

g) zjišťování opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a 

záchranné práce

h) zjišťování navržení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární 

bezpečnosti, popřípadě stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti 

stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

i) zjišťování rozsahu a způsobu rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
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j) v případě, že předložené podklady nebo dokumentace vykazují z hlediska požární 

bezpečnosti staveb nedostatky, uvést do souhlasného stanoviska podmínky nebo vydat 

nesouhlasné stanovisko s uvedením důvodů, pro které bylo nesouhlasné stanovisko 

vydáno

k) při ověřování, zda byly dodrženy požadavky požární bezpečnosti staveb, prováděném 

zpravidla při ústním jednání spojeném s místním šetřením, zjišťovat zda skutečné 

provedení stavby odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního 

řešení, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a vydaných stanovisek 

z hlediska požární bezpečnosti.

3) Posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti

Posuzovat výrobky a zjišťovat, zda jsou výrobky z hlediska požární ochrany bezpečné a 

zda jsou podle míry požárního rizika vybaveny potřebnými údaji k bezpečnému používání. 

Pro posouzení souladu výrobků s předepsanými požadavky se použijí především výsledky 

zkoušek, provedených příslušnou osobou, dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky [11] pro výrobek jako typ, jedná-li se o jednotlivý výrobek, použijí 

se výsledky zkoušek pro tento jednotlivý výrobek. Pokud technické řešení není obsaženo 

v předložených podkladech, použijí se pro posouzení normativní požadavky nebo jiné 

dokumenty vydané podle zvláštních právních předpisů [12].

4) Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení

Při posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení se na 

základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska požární ochrany bezpečná, 

provozuschopná, funkční a zda jsou podle míry požárního rizika vybavena potřebnými údaji 

k bezpečnému používání.

5) Schvalování posouzení požárního nebezpečí

Při schvalování posouzení požárního nebezpečí, nebo jeho doplnění, resp. přepracování 

zjišťovat, zda tyto splňují požadavky a obsahují všechny náležitosti stanovené zákonem [1] a 

vyhláškou o požární prevenci [2].
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6) Zjišťování příčin vzniku požárů

Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje místo a doba vzniku požáru, osoba, u 

které požár vznikl, příčina vzniku požáru 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 a jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčin vzniku požárů.

Při zjišťování příčin vzniku požárů (dále jen ZPP) orgány státního požárního dozoru 

zpravidla spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy a orgány 

státního odborného dozoru.

Pro účely stanovení návrhů preventivních opatření, výkonu státního požárního dozoru, 

koncepce rozvoje požární ochrany a zaměření preventivně výchovné činnosti se provádějí 

rozbory požárů a technických zásahů a to nejméně jednou za rok.

7) Požárně technické expertizy

Požárně technická expertiza se zpracovává na základě zadání státního požárního 

dozoru, popřípadě dalších orgánů, nebo právnických osob, podnikajících fyzických osob a 

fyzických osob. Výsledkem požárně technické expertizy je odborné vyjádření nebo znalecký 

posudek.

Požárně technická expertiza se provádí v potřebném rozsahu, zpravidla ke zjištění 

nebo potvrzení skutečností, zjištěných při zjišťování příčin požáru. Součástí požárně 

technických expertiz je také zkoumání vlivu stavebních konstrukcí, požárně bezpečnostních 

zařízení a činnosti zasahujících jednotek požární ochrany na průběh a šíření požáru, příčiny 

případné nefunkčnosti požární techniky, požárně bezpečnostních zařízení nebo věcných 

prostředků požární ochrany při požáru a toxických zplodin hoření.
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3. Analýza metod a nástrojů řízení státního požárního dozoru

Analýze byly podrobeny získané výsledky plnění jednotlivých metod a nástrojů 

státního požárního dozoru na republikové úrovni [13, 14]. Některé údaje byly zprůměrovány 

za poslední 3 roky, tzn. rok 2005, 2006 a 2007, čímž byla ve vybraných letech získána vyšší 

vypovídací schopnost jednotlivých výsledků a byl snížen i vliv výkyvů (například nemocnost, 

neobsazení funkčních míst, vliv četnosti, resp. periody provádění kontrol – např. obcí apod.).

A nyní přistoupíme k vlastní analýze jednotlivých metod a nástrojů aplikovaných 

v každodenní praxi státního požárního dozoru, podle vymezení uvedeného v předchozí části 

práce.

3.1 Požární kontroly

Jak již bylo konstatováno, zahrnují požární kontroly – komplexní kontroly, tematické 

kontroly a kontrolní dohlídky. Jaké značné množství kontrol jednotlivé územní odbory HZS 

krajů, včetně GŘ HZS, ročně uskuteční, je zřejmé z následujícího grafu, obr. 6.

Obr. 6 Přehled jednotlivých kontrolních akcí
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Tendence zvyšovat počet kontrol odpovídala dlouhodobému vývoji z let 2001 až 2004, 

kdy růst např. tematických kontrol byl téměř o 17 % a kontrolních dohlídek o více jak 12 %. 

Tato dynamika z minulých let však vyvolala takové množství kontrol, že v roce 2006 u 

některých HZS krajů dosáhlo množství kontrol na jednoho příslušníka SPD svého fyzického 

maxima. Např. v HZS Jihomoravského kraje to činilo v průměru 100 kontrol [15, 16]. Další 

zvyšování počtu kontrol by bylo tedy na úkor kvality a účinnosti a proto byl zvýšen důraz na 

kvalitu a stav přehodnocen. Současně redukce počtu kontrol ze 100 na 80 byla nezbytná i 

z důvodu protikorupčních opatření, kdy se doporučuje provádět kontrolní akce 2 příslušníky. 

Tato praxe se osvědčuje i ve vztahu k případným sporům v procesním řízení [16]. 

Přestože nelze jednoznačně odvodit přímou souvislost počtu kontrol na snižování 

počtu požárů, s ohledem na jejich nahodilost a i vliv přírodních faktorů, je pozitivní vývoj 

v počtu požárů, u kterých byl zpracován spis o požáru, příznivým signálem, viz. obr. 7. 

Situace, resp. vývoj je méně příznivý, provede-li se srovnání s celkovým množstvím požárů, 

tzn. včetně požárů dále nedošetřovaných (požáry odpadů, demolic a vraků vozidel, vznícení 

sazí v komíně, vznícení potravin při vaření apod., pokud nevznikne škoda na majetku a 

nedojde k jeho rozšíření, či usmrcení).
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Naopak negativní vývoj se jeví v počtu kontrolních dohlídek, které v průběhu let 

2005 až 2007 dosahují téměř 30-ti % z celkového počtu kontrolních akcí. Dokonce tato 

tendence vykazuje v roce 2007 nárůst o 14,1 % a odčerpává tak významnou část kapacity 

jednotlivých pracovníků HZS. Tato skutečnost svědčí o tom, že kontrolované subjekty, tj. 

podnikající fyzické osoby a právnické osoby, nepřistupují k předmětným kontrolám zcela 

zodpovědně. Neboli restriktivní ekonomický dopad, jakožto ekonomický nástroj kontrolních 

metod, ve formě uložených blokových pokut nebo pokut v rámci správního řízení, neplní 

zřejmě dostatečně svou funkci.

Přesto, že za vážná porušení povinností právnických a podnikajících fyzických osob 

v oblasti požární ochrany, jako je nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti 

provozovaných činností, nebo nezabezpečení údržby a opravy technických a technologických 

zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených technickými podmínkami nebo výrobcem 

zařízení, jakož i neprovedení opatření uložených k odstranění zjištěných nedostatků ve 

stanovené lhůtě a za způsobení požárů, bylo uloženo na pokutách v průměru za poslední 

3 roky 2 995 Kč na jeden případ, viz. obr. 8. Na jednu blokovou pokutu je to dokonce 

necelých 460 Kč [20, 21]. V žádné statistice není sledováno a tudíž se lze domnívat, že zřejmě 

i v praxi nebyla uložena žádná pokuta za kontrolní dohlídku. Pro ilustraci si ukažme, jak
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velkou kapacitu pracovníků státního požárního dozoru tyto kontrolní dohlídky odčerpávají. 

Připusťme např., že kontrolní dohlídka trvá 4 hodiny ve 2 pracovnících. Násobeno počtem 

kontrolních dohlídek v roce 2007, je výsledek ohromující, neboť představuje 30 832 hod, 

respektive to představuje celoroční kapacitu více jak 15 pracovníků.

Totální nevyužití tohoto hmotného nástroje zvlášť vynikne, když si uvědomíme jaké 

ohromné množství kontrolních akcí, z nichž cca 30 % jsou kontrolní dohlídky, je za rok 

provedeno a přitom tyto kontrolní akce nepokrývají ani 1 % z celkového počtu registrovaných 

ekonomických subjektů. Z grafu, obr. 9, se tato hodnota pohybuje od 0,3 % u HZS Hlavního 

města Prahy do 0,9 % u HZS Plzeňského kraje.

Obr. 9 Celkový počet kontrol jednotlivých HZS krajů a 
procentuální podíl na celkovém počtu registrovaných 

subjektů  na jejich území
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To ve svém důsledku znamená, že teoretické pokrytí všech registrovaných subjektů je 

v praxi nerealizovatelné (více jak 100 let). Případná námitka, že je značné množství těchto 

subjektů „mrtvých“, resp. nefungujících, je více jak kompenzováno počty provozoven 

(poboček) mateřských subjektů.

Specifikou kontrolních akcí jsou kontroly obcí. Nejen z důvodu, že dochází k velmi 

časté obměně starostů obcí, ale především s ohledem na skutečnost, že vztah k odpovědnosti 

k požární ochraně je u nich velmi často minimální. Nejsou ani ojedinělé případy, kdy si tito 

představitelé obcí nepřipouštějí odpovědnost za plnění povinností vyplývajících ze zákona o 

požární ochraně a proto některé HZS krajů [17] si stanovují minimální počet kontrolních akcí 

na obcích tak, aby obsáhly ve 4-leté periodě maximum, to znamená všechny obce. Odchylnost 

v přístupu jednotlivých HZS krajů k obcím z hlediska plnění povinností v oblasti požární 

ochrany je zřejmá z obr. 10
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Obr. 10 Četnost kontrol na obcích podle jednotlivých HZS krajů
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Situace je o to závažnější, že průměrné celorepublikové hodnoty nevypovídají o 

situaci v jednotlivých územních celcích. Pro získání větší vypovídací schopnosti předmětných 

údajů, je na obr. 10 zachycen stav v jednotlivých krajích. Z grafu je zřejmé, že některé HZS 
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v rámci svých kapacit věnují obcím maximální pozornost, jako např. HZS středočeského, 

pardubického, plzeňského a zlínského kraje. Na druhé straně není tato metoda působení na 

orgány obcí dostatečně doceněna. Tento vývoj u některých krajů, které v posledních 3 letech 

nevykonaly ani jednu tematickou kontrolu obcí svého kraje, může vytvářet falešnou představu 

u představitelů těchto obcí, že není nutné oblasti požární ochrany věnovat dostatečnou 

pozornost, tak jak jim vyplývá ze zákona o požární ochraně. 

Uvážíme-li, že v České republice je celkem 6245 obcí, je zcela evidentní, jak malý 

počet obcí je kontrolami státního požárního dozoru pokryt a že na některé obce se kontroly 

nedostanou ani v desetileté periodě. Při průměrném „tempu“ kontrol obcí, v průměru za 

poslední 3 roky je to 505, by se „dostalo“ na všechny obce za déle jak 12 let. To se jeví více 

jak za 3 volební období. Taktéž obr. 11 potvrzuje výše uvedenou zkušenost pracovníků 

státního požárního dozoru, a to malou míru odpovědnosti mnohých starostů obcí k plnění 

povinností na úseku požární ochrany, tj. velký podíl kontrolních dohlídek, v průměru za roky 

2005, 2006 a 2007 ve výši větší jak 23 %.
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Obr. 11 Porovnání kontrol a kontrolních dohlídek obcí
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Z uvedeného rozboru se jeví tedy nutnost, tak jako u podnikajících fyzických a 

právnických osob, nejen vůbec použít, ale naopak důsledně používat ekonomický nástroj –

pokuty, v případě nutnosti provádění následných kontrol, tzv. kontrolních dohlídek. A 

současně přijmout navrhovaný námět na opatření, postupně zminimalizovat počet kontrolních 

dohlídek jak u právnických a podnikajících fyzických osob, tak u obcí, např. pod 10 %.

Zmiňované případy svědčí o nízké odpovědnosti v přístupu kompetentních orgánů u 

značného množství výše uvedených subjektů ke kontrolám státního požárního dozoru a 

současně signalizují nebezpečí snížení respektu vůči HZS ČR.

3.2 Stavební prevence

Je to jedna z oblastí státního požárního dozoru, jejíž rozsah nelze předem plánovat. 

Tato činnost vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).

O jak velký objem prací se jedná, je zřejmé z obr. 12, ve kterém jsou znázorněny 

kumulativně účasti při územním řízení, stavebním řízení, kolaudacích a spolupráce mimo 

rámec státního požárního dozoru (zejména se jedná o vyžádanou technickou pomoc od 

stavebních úřadů) a počet vydaných stanovisek.
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Pokud by se pozitivně promítl nový stavební zákon na rozsah a množství stanovisek, 

tak jak zákon předpokládá (např. stavby rodinných domů do 150 m2 nevyžadují stavební 

povolení), pak by byla větší šance zvýšit procento účasti na kolaudacích. Zatím je účast na 

kolaudacích v rámci celé České republiky relativně nízká, viz. obr. 13, v průměru za poslední 

3 roky činí necelých 77 %.
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Přitom je všeobecně známo, že účast na kolaudačních řízeních umožňuje i velice účinně 

garantovat dodržení požární bezpečnosti dané stavby.

Pokud by se tedy podařilo 

a) z analýzy požárních kontrol vyplývající závěr - účinněji využívat hmotnou stimulaci a 

výrazně snížit vysoký podíl kontrolních dohlídek, např. z „dnešních“ cca 25 % pod 

10 % k celkovému počtu kontrolních akcí

b) a v souladu s novým stavebním zákonem snížit počet vydaných stanovisek 

mohlo by být sníženo procento neúčasti na kolaudačních řízeních např. z 25 % na 10 %. Kdy 

tato míra neúčasti na kolaudačních řízeních je akceptovatelná s ohledem na skutečnost, že 
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cca 10 % ze všech posuzovaných staveb představuje stavby jednoduché, z hlediska požární 

bezpečnosti. Zda se tento návrh jeví reálným, ukažme si na následujícím. Např. v roce 2007 

neúčast na kolaudacích představovala 8140 případů. Při dosažení žádaného stavu v neúčasti 

10-ti % (tzn. 3394) by se zvýšil počet účasti na kolaudacích o 4746. Připustíme li současně, že 

se sníží počet kontrolních dohlídek na 10 % z celkového počtu kontrol, tj. z dnešních 3854 na 

1219, vznikla by úspora v kapacitě pracovníků státního požárního dozoru ve výši 2635. Dále 

za předpokladu, že se sníží počet vydaných stanovisek v rámci stavební prevence, při velmi 

mírném a zřejmě podhodnoceném odhadu o 10 %, znamená to další „úsporu“ o více jak 6000 

případů. To ve svém důsledku ukazuje na reálnost výše uvedeného předpokladu, neboť 

celkové snížení počtu kontrolních dohlídek a vydaných stanovisek by se mělo snížit o více jak 

9000 úkonů. Přičemž pro zvýšení účasti na kolaudacích by byla v našem zjednodušeném 

přepočtu potřeba pouze necelých 5000 účastí.

Dalším, často diskutovaným faktorem je skutečnost, že sice ne ve velkém , ale přece 

jenom se objevují případy, kdy předkládané podklady k projektové dokumentaci od některých 

oprávněných autorizovaných osob vykazují opakovaně chyby, vyplývající z menší 

erudovanosti a mnohdy i komunikativnosti autorizované osoby. To způsobuje, že pracovníci 

SPD se vracejí ke stejnému „případu“ i několikrát a odčerpává to jejich kapacitu. Lze 

předpokládat, že využití např. morální stimulace, v podobě písemné výtky by mohlo přinést 

zvýšení odpovědnosti v přístupu takovéto autorizované osoby. A pokud by např. ani 

opakovaná výtka nepřinesla pozitivní obrat, pak by příslušná informace o tomto případu 

mohla být postoupena vyššímu orgánu, udělujícímu autorizaci, k dalšímu řízení.

Významnou fází v rámci stavební prevence je ověřování, zda byly dodrženy u 

dokončených staveb všechny požadavky požární bezpečnosti staveb, které byly uplatněny  u 

vydaných stanovisek Jedná se o osobní účasti pracovníků SPD na kolaudacích, resp. ve znění 

nového stavebního zákona nazývaných závěrečných kontrolních prohlídkách staveb. Mnohé 

případy potvrzují, že ne vždy jsou všechny požadavky požární bezpečnosti dodrženy 

(především se jedná o dodržení odstupových vzdáleností, nedodržení požární odolnosti 

stavebních materiálů apod.). To podtrhuje význam a nezastupitelnost této metody pro 

minimalizaci odchylek od požadované úrovně požární bezpečnosti staveb. Tento závěr 

potvrzuje předchozí úvahu, resp. námět na zvýšení účasti na závěrečných kontrolních 

prohlídkách staveb a kolaudacích.
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Analýzy desetitisíců vydaných stanovisek taktéž ukazují, že na stejné, nebo velmi 

podobné, posuzované stavby, jsou vydávána méně, či více rozdílná stanoviska v rámci 

republiky jednotlivými pracovníky v různých HZS krajů. To nejen odčerpává kapacitu 

pracovníků HZS, ale vytváří to i prostor u předkladatelů podkladů pro vytváření domněnek o 

neobjektivní rozdílnosti v náročnosti jednotlivých HZS krajů. A to z důvodu, že zatím není 

k dispozici on-line síť, která by umožňovala bezprostřední konfrontaci posuzované stavby 

z hlediska požární bezpečnosti se stejnými, resp. podobnými požadavky na požární 

bezpečnost stavby, již posouzené v jiném kraji. V tomto směru lze pozitivně posoudit záměr 

odboru prevence MV–GŘ HZS ČR „Výstavba aplikačně – komunikačního systému výkonu 

státní správy na úseku HZS ČR“ [18].

3.3 Posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti

Tato metoda je zaměřena na takové výrobky, které z pohledu požární bezpečnosti 

vyžadují toto posouzení. Jedná se např. o přenosné hasicí přístroje, tlakové lahve a přepravní 

nádoby na technické plyny, ať již v plynném či kapalném stavu, rychlovarné konvice, plynové 

sporáky, protipožární dveře apod. Přesto, že tyto výrobky získají souhlasné stanovisko pro 

posouzení z hlediska požární bezpečnosti, je nezbytné v praxi provádět jejich kontrolu a to 

především z pohledu plnění podmínek, za kterých bylo státním požárním dozorem toto 

stanovisko vydáno. Velmi často se totiž stává, že výrobek se v některých detailech liší od 

schváleného typu (vzorku), to znamená

- jsou prováděny drobné či větší úpravy, aniž by tyto úpravy byly dodatečně 

schváleny, nebo

- výrobky nejsou užívány v souladu se schválenou dokumentací

a následně je tak nutné tyto výrobky vyloučit z užívání.

S ohledem na skutečnost, že počet posuzovaných výrobků z hlediska požární 

bezpečnosti je nízký, nejsou tyto činnosti v běžně publikovaných statistikách sledovány.

3.4 Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení

Převážná část posuzování funkčnosti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení se 

provádí v rámci úkonů stavební prevence a to zejména při zpracování stanovisek k předložené 
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projektové dokumentaci v rámci stavebního řízení. A spíše jen výjimečně je prováděno 

posouzení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení samostatně. K těmto případům 

dochází zejména při dodatečné instalaci těchto zařízení do stávajících provozů, např. následná 

instalace elektrické požární signalizace apod.

Vzhledem k výše uvedenému je tedy posuzování funkčnosti vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení statisticky sledováno, ale je vykazováno v rámci stavební prevence, v 

počtu přijatých žádostí a v počtu vydaných stanovisek.

3.5 Schvalování posouzení požárního nebezpečí

V souladu s § 6a, odst. 3 zákona o požární ochraně jsou povinny právnické osoby a 

podnikající fyzické osoby předkládat podklady ke schvalování posouzení požárního 

nebezpečí orgánům státního požárního dozoru před zahájením předmětné činnosti s vysokým 

požárním nebezpečím. Jsou to např. i případy, kde se sice nemění stávající technologie nebo 

určité výrobky, ale ve smyslu § 4, odst. 3, písm. b) zákona o požární ochraně se roční 

produkce zvýší na více jak 5 000 tun hořlavých výrobků apod. Tato skutečnost se vyskytuje 

především v těch HZS krajů, v jejichž působnosti jsou významné chemické provozy, jakými 

jsou např. PARAMO nebo SYNTHEZIA v Pardubickém kraji. Příslušné podklady jsou 

zpracovávány odborně způsobilou osobou, tj. znalci, znaleckými ústavy, fyzickými osobami, 

které jsou absolventy škol požární ochrany apod. 

Činnost v této oblasti klade vysoké nároky na odborné znalosti, a to jak na osoby 

zpracovávající předmětné podklady, tak samozřejmě na příslušníky HZS, případně na 

přizvané expertizní oprávněné osoby. Což v praxi mnohdy vyžaduje vyčerpávající studium 

dostupné literatury, případně náročné vzájemné diskuse. 

Přesto, že nelze přesně definovat na čí straně je pravda, zda na straně zpracovatelů a 

předkladatelů těchto podkladů, nebo na straně pracovníků státního požárního dozoru. 

Skutečností je relativně vysoké procento vrácených posouzení požárního nebezpečí vůči 

předloženým, viz. obr. 14, které v průměru za léta 2005 až 2007 představuje téměř 45 %.

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



38

2005
2006

2007

109
109

94

56

41
43

0

20

40

60

80

100

120

Obr. 14 Počty a tendence předložených a vrácených 
posouzení požárního nebezpečí
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To znamená posoudit, jestli je to způsobeno podceněním přístupu předkladatelů ke 

zpracování předmětných podkladů nebo vysokou náročností posuzovatelů, tj. pracovníků 

státního požárního dozoru, nelze paušálně ze statistiky odvodit. Každý posuzovaný případ je 

totiž svým způsobem originální, s ohledem na posuzovanou technologii, na prostorové a další 

místní podmínky a možnosti. Snad jako pomoc ke zlepšení situace v této oblasti by mohlo být 

vytvoření a zpřístupnění schválených posouzení požárního nebezpečí v celostátním měřítku. 

A to jak pro pracovníky HZS, tak i pro zpracovatele, aby se na jedné straně mohly 

minimalizovat rozdíly v náročnosti přístupu pracovníků SPD a na druhé straně se zvýšila 

kvalita předkládané dokumentace. V konečném důsledku by se snížil i počet vracených 

podkladů a snížila by se i časová náročnost jak na straně zpracovatelů tak i pracovníků SPD.

3.6 Zjišťování příčin vzniku požárů

Tato metoda státního požárního dozoru má nezastupitelné a významné místo v rámci 

celého systému nejen pro nezbytnost zjišťování příčin vzniku požárů (ať již z důvodů hledání 

viníka, úmyslu, náhody, popřípadě přírodních jevů, jakými jsou blesk, zapálení slunečními 
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paprsky koncentrované rozbitým sklem nebo zrcadlem apod.), ale především pro jejich 

zobecňování a vyvozování z nich opatření a pro minimalizaci výskytu stejných příčin vzniku 

požárů v budoucnosti.

Uvedená metoda práce, zjišťování příčin vzniku požárů pracovníky státního požárního 

dozoru, je mimořádně náročná na koordinaci spolupráce jak vnitřních složek HZS, tak 

dalších, vnějších organizací a orgánů. Především je to spolupráce s Policií ČR, městskou nebo 

obecní Policií, kdy společně provádějí předběžná ohledání místa požárů a podílejí se na 

stanovování podmínek při zajišťování místa požárů po odjezdu jednotky PO apod.. Dále je to 

v případě potřeby i odběru vzorků s následnou analýzou provedenou odbornými pracovišti, 

např. Technickým ústavem požární ochrany (dále jen TÚPO), odborem kriminalistické 

techniky a expertiz (dále jen OKTE) příslušných správ krajů Policie ČR nebo vybranými 

soudními znalci. Tato spolupráce je velmi významná a nezastupitelná, především v oblasti 

laboratorních analýz a to nejen u požárů závažných, ale i u požárů vyznačujících se 

technickou náročností a složitostí. Díky této úzké spolupráci je pravděpodobnost objasněnosti 

příčin vzniku požárů vysoká.

Přes veškerou snahu pracovníků státního požárního dozoru v této oblasti a samozřejmě 

i všech dalších metod a nástrojů, ale i mimo ně, každodenní požáry ničí životy lidí, či zvířat a 

způsobují značné majetkové škody, viz. tabulka 2. Pro názornost lze např. konstatovat, že 

v České republice v roce 2007 v průměru každých 25 minut byl požár.

Tabulka 2: Přehled o požárech a důsledcích z nich vyplývajících [6, 20]

2005 2006 2007

Počet požárů 20 183 20 262 22 419

Přímé škody v mil Kč 1 634,4 1 934,0 2 129,6

Počet usmrcených osob 139 144 125

Počet zraněných osob 914 919 976

Uchráněné hodnoty při požárech v mil Kč 7 110,1 9 182,5 8 861,0

Negativní vývoj v minulých 3 letech je v nárůstu počtu požárů, v průměru o 3,7 %. 

Přičemž k největšímu nárůstu došlo v roce 2007. Důvodem byly především dlouhotrvající 

sucha v měsících dubnu a květnu 2007, která se projevila ve zvýšeném počtu požárů volných 

skládek, odpadů, ale i lesních porostů. Nejhorší byl měsíc duben, kdy musely jednotky 
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požární ochrany každý den likvidovat v průměru 124 požáry, což byl více než dvojnásobek 

celoročního průměru. Taktéž hodnota zničená požáry se v roce 2007 zvýšila cca o 10 % oproti 

roku 2006 a dosáhla výše 2,1 mld Kč. Na tomto výsledku se např. podílelo pět největších 

požárů (Královéhradecký kraj - výroba zdravotnického materiálu firmy RAUSCHER a.s. ve 

výši 210 mil Kč, Středočeský kraj - sklad plastových výrobků firmy FAURECIA-SA 

Automotive Bohemia s.r.o. ve výši 100 mil Kč, Liberecký kraj – výrobní a skladové budovy 

bývalé textilní továrny KOLORA ve výši 73,3 mil Kč, Ústecký kraj – prodejna a sklad 

ELEKTROWORLD ve výši 59 mil Kč, Ústecký kraj – tavírna hliníku firmy ALCAN ve výši 

50 mil Kč), což činilo téměř 25 % z celkového objemu škod, respektive 62,2 % škod ve 

zpracovatelském průmyslu. Příznivější tendence se projevila v úmrtí lidí při požárech. Tak 

např. v roce 2007 zemřelo při požárech 125 lidí, což je o více jak 13 % nižší počet oproti roku 

2006. Opačnou tendenci vykazuje vývoj zraněných osob, když vzhledem k roku 2006 se 

počet zraněných zvýšil o 6,2 % a vzhledem k roku 2005 o téměř 6,8 %. Taktéž nepříznivou 

tendencí je skutečnost, že došlo ke zvýšení příčin vzniku požárů způsobených hrou dětí 

s ohněm, o 3 % a o 5 % narostl počet požárů kvůli nedbalosti dospělých [6, 20]. 

Celkový přehled nejčastějších příčin vzniku požárů a jejich podíl na celkových 

požárech je zřejmý z obr. 15

Obr. 15 Podíl nejčastějších příčin vzniku požárů [20]
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Při pohledu na statistiku vykazující počty požárů v České republice a počty 

zpracovaných zpráv „Zjišťování příčin vzniku požárů“ se jeví nezasvěcenému čtenáři značný 

rozdíl. Např. v roce 2007 bylo zpracováno 9 407 spisů o požárech, ale přitom požárů v celé 

ČR bylo 21 858. To znamená, že spisy o požárech je podchyceno pouze 43 % požárů 

z celkového počtu požárů v České republice. To že na všechny požáry nejsou zpracovávány 

spisy o požárech není způsobeno „nezájmem“ státního požárního dozoru, ale vyplývá to 

z Pokynu GŘ HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 9, ze dne 31.3.2003, který dělí požáry na 

nedošetřované, běžné a velké. Naopak pracovník státního požárního dozoru - vyšetřovatel, 

respektive jeho dublér, vyjíždí ke každému ohlášenému požáru. Zjistí-li, že se jedná o požár 

např. odpadů, demolic a vraků vozidel, vznícení potravin při vaření, vznícení sazí v komíně a 

pokud nevznikne škoda na majetku a nedojde k jeho rozšíření, k usmrcení, vyhodnotí požár 

jako nedošetřovaný a nezpracovává spis o požáru, ale provede pouze záznam o požáru. Každá 

událost se však eviduje v systému statistického sledování událostí – v programu SSÚ.

Mimořádně přínosné v této oblasti činnosti SPD je zobecňování příčin vzniku požárů a 

formulování návrhů na opatření. Tak např. v roce 2004 se uskutečnilo na podkladě nařízení 

MV - GŘ HZS ČR vyhodnocení příčin vzniku požárů ve dřevozpracujících provozech. Na 

základě tohoto vyhodnocení byly zpracovány a předloženy návrhy na úpravu norem v oblasti 

skladování dřeva a v oblasti elektro, kde byly navrženy nové typy elektrických instalací. Dále 

to byly požadavky na ochranu skladovaného dřeva před bleskem a statickou energií a na 

odsávání, filtraci a skladování prachů a pilin.

Jako další příklad využití poznatků ze zjišťování příčin vzniku požárů bylo zpracování 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Kdy požáry 

v rodinných domech, bytových domech a bytech, ubytovacích zařízeních, tak jako i 

v garážích vedly k tomu, že do této vyhlášky bylo prosazeno, mimo jiné, instalace přenosných 

hasicích přístrojů, autonomní detekce a signalizace požáru, případně vybavení stavby dalšími 

požárně bezpečnostními zařízeními.

3.7 Požárně technické expertizy

Požárně technická expertiza se zpracovává na základě zadání státního požárního 

dozoru, popřípadě dalších orgánů, nebo právnických osob, podnikajících fyzických osob a 

fyzických osob. Výsledkem požárně technické expertizy je odborné vyjádření nebo znalecký 

posudek.
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Vývoj počtu zpracovávaných požárně technických expertiz nevykazuje v letech 2005 

až 2007 mimořádné výkyvy. V průměru bylo v těchto letech zpracováváno téměř 500 

odborných vyjádření nebo znaleckých posudků, z nichž určitá část je zpracována 

v Technickém ústavu požární ochrany (dále jen TÚPO) a další v odborech kriminalistické 

techniky a expertiz (dále jen OKTE) při krajských správách Policie ČR. Tato vzájemná 

spolupráce je nezbytná, mimo jiné s ohledem na nerovnoměrnost plošného pokrytí 

autorizovanými pracovišti HZS (např. chemické laboratoře, dále jen CHL, jsou ve třetině 

krajů). Ale především i na nedostatek kapacity a specializaci autorizovaných osob v rámci 

HZS, např. v oblasti elektro, mechanoskopie apod. Tyto faktory pak ohrožují plnění úkolů 

pracovníků ZPP především z hlediska času, aby mohli plnit zákonem stanovené lhůty.

Pro zlepšení situace v této oblasti a oblasti ZPP jsou jistě pozitivní opatření, 

formulovaná v Koncepci zjišťování příčin vzniku požárů, dokumentu GŘ HZS ČR [21]. 

Taktéž pracovníci ZPP volají po zprovoznění on-line systému – databáze požárně technických 

expertiz, na místo dnešního fyzického vyhledávání. Přínosným by mělo být i dořešení 

výzkumného projektu „Výzkum moderních metod pro ZPP a hodnocení nebezpečných účinků 

požárů na osoby, majetek a životní prostředí“ [21].

4. Návrhy na opatření s cílem zefektivnění systému řízení státního požárního dozoru

Analýza jednoznačně prokázala, že se státnímu požárnímu dozoru doposud plně 

nepodařilo uplatnit svou autoritu. Důkazem toho jsou varovná čísla o množství kontrolních

dohlídek v poměru k provedeným kontrolám. Tato skutečnost se týká nejen podnikajících 

fyzických osob a právnických osob. U nichž tyto opakované kontrolní dohlídky představují 

v průměru za poslední 3 roky hodnotu větší než 41 %. To plně vypovídá o tom, jak

přestavitelé těchto firem nejen spoléhají na shovívavost kontrolních pracovníků státního 

požárního dozoru, ale bezprostředně i o tom, jaký mají přístup k povinnostem v oblasti 

požární bezpečnosti, které pro ně vyplývají ze zákona o požární ochraně. Na druhé straně tato 

benevolence způsobuje nejen ohromné odčerpávání kapacit pracovníků státního požárního 

dozoru, které jen v roce 2007 představovalo 3 854 případů, tj. více jak 46 % z provedených 

komplexních a tematických kontrol. Z jiného pohledu lze hovořit až o zneužívání takovéhoto 
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přístupu pracovníků státního požárního dozoru představiteli podnikajících fyzických a 

právnických osob. Obdobná situace se jeví i u představitelů kontrolovaných obcí. I když je 

v těchto případech nižší procento kontrolních dohlídek, v roce 2007 to představovalo „jen“ 

23,2 %, je to číslo opět signálem, že představitelé obcí podceňují nebo dokonce si 

nepřipouštějí povinnosti v oblasti požární bezpečnosti. 

Na podkladě tohoto poznání se jeví jako nezbytnost formulovat tento návrh na opatření:

▲ Snížit podíl kontrolních dohlídek k celkovému počtu komplexních a tematických 

kontrol pod 10 %.

Dosáhnout tohoto cíle je velmi náročné, především z důvodu, že tento stav je 

dlouhotrvající. Předpokládat, že požadovanou změnu v chování té části podnikajících 

fyzických a právnických osob a představitelů obcí, kteří se staví nezodpovědně 

k povinnostem, vyplývajícím ze zákona o požární ochraně, tak jak ukázala analýza, lze 

dosáhnout morálními metodami a nástroji, domluvami, přesvědčováním apod., je zřejmě 

nereálné. Prokazuje to i dlouhodobý trend vývoje tohoto stavu, viz. obr. 16.
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Obr. 16 Tendence podílu kontrolních dohlídek na kontrolách 
SPD [13, 20] 
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Z grafu vyplývá, že v roce 2001 bylo kontrolních dohlídek u podnikajících fyzických a 

právnických osob jen 17,7 % k celkovému počtu provedených komplexních a tematických 

kontrol a v roce 2007 byl tento stav již na úrovni 46,2 %, tj. o více jak 237 % horší. A jeví se 

jako nezbytné, tak jak také analýza prokázala, začít využívat nástroj řízení, který legislativa 

v oblasti požární ochrany má k dispozici, tj. hmotnou stimulaci, v našem případě pokuty. 

Zatímní využívání tohoto nástroje je zcela nedostatečné, uvědomíme-li si výše uvedené 

množství kontrolních dohlídek a na druhé straně výši uložených pokut. A to ještě statisticky 

vykazované pokuty prakticky téměř nezahrnují sankci za kontrolní dohlídky. A přitom se 

nejedná jen o nástroj, který by měl samoúčelně zásadním způsobem zvrátit současný stav 

k lepšímu, ale současně kromě uvolnění kapacit pracovníků státního požárního dozoru 

z kontrolních dohlídek na řádné komplexní a tematické kontroly apod., by mohl být i 

„oprávněným“ finančním přínosem do státní pokladny. V našem případě, kdyby např. v roce 

2007 za provedení 3 857 „nadbytečných“ kontrolních dohlídek byla uložena např. pokuta jen 

ve výši 1 000 Kč (což ve srovnání se silničními přestupky je směšná výše), by i tak byl přínos 

do státní pokladny ve výši vyšší než 3,8 mil Kč. Jen pro ilustraci lze v této souvislosti 

připomenout, že opomenutí daňového poplatníka v tom, že podá později, třeba i o 1 den, 

daňové hlášení DPH, stojí toto chování daňového po poplatníka pokutu ve výši 5 000 Kč a to 

bez jakýchkoliv výjimek.

Na podkladě tohoto poznání se jeví opět jako nutnost formulovat další návrh na opatření 

zvyšující podstatným způsobem efektivnost práce pracovníků státního požárního dozoru:

▲ Za každou kontrolní dohlídku uložit jednorázovou pokutu ve výši (např. 

5 000 Kč).

Velmi významnou a účinnou metodou státního požárního dozoru je účast na 

kolaudacích, kdy zatímní nedostatečnost kapacit těchto pracovníků, způsobuje nižší účast, 

tak jak prokázala analýza, na předmětných kolaudacích. V průměru posledních tří let tato 

neúčast činila téměř 24 %. Lze předpokládat, pokud by se podařilo zrealizovat předchozí 

náměty na opatření v praxi, že je reálné formulovat následující návrh. Tento návrh v sobě 

současně zahrnuje akceptaci skutečnosti, že cca 10 % kolaudací se týká méně významných, 

resp. drobných záležitostí z pohledu požární bezpečnosti, jako jsou např. stožáry veřejného 

osvětlení apod. To znamená, u kterých neúčastí pracovníků státního požárního dozoru se 

nesníží kvalita dané kolaudace.
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Taktéž rozbor neúčastí na kolaudacích podle jednotlivých HZS krajů ukazuje, že pro 

mnohé kraje je tento záměr prakticky již nyní v praxi plněn, viz. obr. 17, a koresponduje např. 

se záměry HZS Jihomoravského kraje. U několika dalších HZS by dosažení tohoto cíle, 

s ohledem na uvolnění kapacit, snížením počtu kontrolních dohlídek a počtu vydaných 

stanovisek ve stavební prevenci (v návaznosti na platnost nového stavebního zákona), mělo 

být zcela reálné.

Z tohoto rozkladu se lze proto domnívat, že je zcela reálné formulovat následující námět:

▲ Maximalizovat účast pracovníků státního požárního dozoru na kolaudacích 

tak, aby neúčast nepřekročila 10 %.

Obr. 17 Účast na kolaudacích podle jednotlivých HZS krajů 
(průměr z let 2005 až 2007)
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Nedostatečně odpovědný přístup odpovědných pracovníků – právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a představitelů některých obcí v oblasti požární bezpečnosti, lze 

přisoudit dalšímu faktoru, který dlouhodobě působí. A to je způsob školení těchto 

odpovědných představitelů a ověřování jejich znalostí z oblasti požární bezpečnosti, 

formou testů. Praxe je taková, že předmětná školení a navazující testy provádějí technici 

požární ochrany (dále jen technik PO), tzn. osoby, převážně podnikající fyzické osoby, které 

jsou ekonomicky závislé na těchto ekonomických subjektech. Neboť pokud budou nároční při 

testech a nepomohou zvládnout testy úspěšně, budou si tito hledat jiného technika PO, méně 

náročného.

Lze se tedy oprávněně domnívat, že očekávat změnu od samotných techniků PO, je 

téměř nereálné. Naopak lze předpokládat, že zásadnímu obratu by mohl pomoci státní požární 

dozor a to tím, že příslušné testy pro tyto odpovědné zástupce právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a obcí by prováděli pracovníci státního požárního dozoru, 

v prostorách určených HZS ve stanovených termínech, např. každý měsíc.

A aby nepřišli technici PO o zdroj prostředků z této činnosti, změnou příslušné 

legislativy zmocnit techniky PO jenom školeními vedoucích pracovníků  právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a obcí, tak jejich zaměstnanců.

Z této úvahy jsou navrhovány dva návrhy na opatření, které by měly pomoci změnit 

přístup a respekt předmětných zástupců, k pracovníkům SPD, respektive k HZS, a 

v neposlední řadě zvýšit i kvalitu znalostí v oblasti požární bezpečnosti

▲ Ověřování znalostí zástupců právnických osob a podnikajících fyzických osob, 

tak jako i obcí zajišťovat pracovníky SPD, respektive pracovníky HZS

▲ Školení výše uvedených zástupců a jejich zaměstnanců provádět techniky PO 

a odborně způsobilými osobami

Z analýzy též vyplynulo, že i přes dosahované značné množství kontrol „dojde“ na 

evidovaný počet ekonomických subjektů v celostátním průměru za cca 150 let. To je 

z hlediska závažnosti problematiky, tj. požární bezpečnost jistě těžko akceptovatelné pro další 

období. Vyvstává tudíž otázka, jakým způsobem tuto propast řešit.
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Jeden z možných námětů, který by mohl být podkladem pro další odborné diskuse, 

vyplývá částečně z provedené analýzy. Především je to reálnost snížení kontrolních dohlídek. 

Příznivě se jeví i očekávané snížení počtu stanovisek v rámci stavební prevence, s ohledem na 

platnost nového stavebního zákona. Pokud by se tyto předpoklady naplnily, uvolněná kapacita 

by mohla být částečně čerpána na zvýšení účasti na kolaudacích a zbytek kapacity by mohl 

z části nebo zcela tvořit kapacitu jakéhosi „létajícího“ kontrolora. Tento kontrolor, např. se 

sídlem na jednotlivých HZS krajů, zmocněný prováděním požárních kontrol ad hoc, podle 

zpracovaného scénáře a vybavený zmocněním udělovat i případné blokové pokuty, by bez 

velkých formálností mohl tyto kontroly provádět. Za předpokladu, že by se podařilo za týden 

provést např. 20 kontrol, násobeno 14 kontrolory a násobeno 50 týdny, bylo by provedeno 

celkem 14 000 kontrol, respektive zkontrolováno 14 000 právnických a podnikajících 

fyzických osob. To je o více jak 75 % více kontrol, než bylo provedeno kontrol celkem (bez 

kontrolních dohlídek) v roce 2007.

V kontextu s výše uvedeným námětem by zřejmě bylo vhodné provést ještě další 

analýzu, např. z pohledu struktury sledovaných ekonomických subjektů. Aby bylo možno 

závěrem posoudit a rozhodnout, zda je nutné vést všechny tyto subjekty v příslušné evidenci 

HZS ČR. Ukazuje se, že převážná část těchto subjektů jsou živnostníci (např. účetní „firmy“, 

cestovní kanceláře, pojišťovací agenti, notáři apod.) pracující v prostorách, které nevykazují 

výrazný podíl na požárně nebezpečných situacích. Pokud by se tyto a případně další subjekty 

posoudily jako „nevýznamné“, z hlediska požární bezpečnosti, vznikl by registr subjektů 

podstatně užší, který by možná lépe vystihoval potřeby vyplývající ze zákona. A současně by 

dával objektivní šanci provádět u těchto subjektů předepsané kontroly v reálném čase.
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5. Závěr

Zadání diplomové práce ukládalo autorovi, zpracovat práci na téma „Metody a 

nástroje státního požárního dozoru“. Tyto kategorie jsou přesně definovány platnými 

právními normami a prokazují svou oprávněnost a životaschopnost v dlouholeté každodenní 

praxi Hasičského záchranného sboru České republiky.

Aby bylo možné posoudit, jak tyto metody a nástroje jsou účinné, jaká pozitiva a 

negativa se při jejich uplatňování v praxi projevují, respektive prosazují, zvolil autor práce 

kromě jejich definování i jejich analýzu. Tato analýza byla provedena v časové ose 3 let, tj. 

rok 2005 až 2007. Potvrdila, jak pozitivní tendence v uplatňování metod státního požárního 

dozoru, tak odhalila i některé negativní jevy a tendence, které snižují efektivnost nebo 

nepostihují tak plně všechny subjekty v oblasti požární bezpečnosti, jak právní normy 

předpokládají.

Snahou autora bylo tyto méně příznivé nebo negativní tendence výpočetními 

metodami prokázat, doložit, graficky vyjádřit a následně se pokusit formulovat náměty na 

opatření. Autor si je vědom, že tyto náměty nejsou hotovými „recepty“ pro kvalifikovaná 

rozhodnutí řídícího orgánu, tj. Generálního ředitelství HZS ČR. Ale věří, že by mohly být 

základem a iniciací odborných diskusí v daných oblastech, aby tak ve svém důsledku mohly 

být náměty nápomocné k formulování výsledných rozhodnutí. Jako například v širším 

měřítku obsáhnout subjekty podléhající požární bezpečnosti, zvýšit efektivnost práce 

pracovníků státního požárního dozoru (snížit počet kontrolních dohlídek, zvýšit účast na 

kolaudacích apod.) a v neposlední řadě i dále zvýšit autoritu jednotlivých článků hasičského 

záchranného sboru ve vztahu k právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám i 

zástupcům měst a obcí.
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