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Příloha č. 1 Vyhodnocovací tabulka kontrol areálů [18] 

Vyhodnocení  kontrol provozovatel ů činností v prostorách bývalých 
zemědělských, pr ůmyslových, vojenských a podobných areál ů 

  HZS ČR 
A. Celkové údaje         

1. 
Počet zkontrolovaných právnických osob a podnikajících fyzických osob 
(PO a PFO) 1179   

2 Počet zkontrolovaných fyzických osob (FO) 7   
3 Počet provedených kontrol PO, PFO a FO/ počet zkontrolovaných činností 1213 1917 
4. Počet kontrol bez závad 202   
5. Počet zjištěných závad PO a PFO / FO 4212 1 
6. Počet zahájených správních řízení / výše uložených pokut 7 234000 
7. Počet uložených blokových pokut / výše uložených pokut 0 0 

BZPN  celkem / z toho zjištěno závad v 
začlenění   690 53 
ZPN    celkem / z toho zjištěno závad v 
začlenění  1225 246 8. 

Počet kontrolovaných činností, u 
kterých bylo začlenění  

VPN   celkem /  z toho zjištěno závad v 
začlenění  2 1 
počet celkem 281   
počet s odstraněnými závadami 267   
počet s neodstraněnými závadami 14   

9. Kontrolní dohlídky PO, PFO a FO 

počet závad, které nebyly odstraněny 28   

10. 
Počet kontrolních dohlídek, které se předpokládá provést v období po 
odevzdání vyhodnocovací tabulky 478   

11. Počet zahájených správních řízení po dohlídce 
počet / výše uložených 
pokut 2 29000 

12. 
Kontroly vlastníků prostor podle § 2 odst. 2 
zákona o PO 

počet kontrol / z toho 
zjištěno neplnění 
povinností na místech 
užívaných společně                                                                                                                       

188 21 

13. Počet kontrol, u kterých byly zjištěny odchylky od schváleného provedení 
nebo užívání stavby                  (V komentáři uvést jmenovitě) 

162   

B. Vyhodnocení vybraných bod ů - uvádí se po čet 
závad BZPN ZPN VPN 

označení čísla tísňového volání a 
pokyny ke způsobu ohlášení požáru 73     

přístup a provozuschopnost spojovacích 
prostředků 4 1 0 

trvale volné průjezdné šířky 
příjezdových komunikací k objektům, k 
nástupním plochám a ke zdrojům vody 
určeným k hašení požárů 

0 11 0 

označení a umožnění použití 
nástupních ploch 1 10 0 

1. 
Vytváření podmínek 
pro hašení požárů a 
pro záchranné práce   

zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a 
vnějších zásahových cest a trvale volný 
přístup k zařízení pro zásobování 
požární vodou 

3 31 0 
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označení rozvodných zařízení elektrické 
energie, hlavních vypínačů elektrického 
proudu, uzávěrů vody, plynu, 
produktovodů, uzávěrů rozvodů ústředního 
topení a jejich přístupnost 

91 155 1 

označení nouzových (únikových) východů, 
evakuačních výtahů a směrů úniku osob 55 94 0 

trvale volně průchodné komunikační 
prostory, které jsou součástí únikových 
cest 

8 26 0 

1- 
Vytváření podmínek 
pro hašení požárů a 
pro záchranné práce   

zajištění, aby chráněné únikové cesty a 
všechny jejich součásti nebyly využívány 
způsobem zvyšujícím požární riziko 

3 16 0 

celkem   233 1 
přiřazení úkolů na úseku PO k určeným 
funkcím s uvedením požadované odborné 
kvalifikace nebo způsobilosti 

  99 0 
2. 

Stanovení organizace 
zabezpečení požární 
ochrany  doklady o dodavatelském způsobu 

zabezpečování některých povinností na 
úseku požární ochrany 

  87 0 

celkem   275 2 
ustanovení a akceschopnost požární 
preventivní hlídky   67 0 

3. Požární řád  
stanovení podmínek požární bezpečnosti 
ve vztahu k požárně technickým 
charakteristikám 

  122 0 

celkem   167 0 
způsob vyhlášení požárního poplachu   40 0 4. 

Požární poplachové 
směrnice  

aktuálnost telefonních čísel   83 0 
celkem 89 164 1 

5. 

Doklady prokazující 
dodržování 
technických podmínek 
a návodů vztahující se 
k požární bezpečnosti 
výrobků nebo činností  

nedodržování technických podmínek a 
návodů 47 107 0 

určení provozních podmínek technických 
zařízení a technologického procesu   103 1 

6. 
Stanovení podmínek 
požární bezpečnosti v době přerušení, omezení nebo 

přechodného zastavení provozu a v 
mimopracovní době 

  69 1 

celkem   241 1 

7. 

Dokumentace o 
školení zaměstnanců 
nebo odborné přípravě 
členů PPH a 
preventistů PO 

PPH   96 0 

8. 
Doklady o provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o 
PO  144 179 1 

9. 
Doklady o provádění ve stanovených lhůtách kontrol a revizí 
elektrorozvodů, rozvodů plynu, bleskosvodů, komínů 203 399 3 

10. Označování pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami  54 126 1 
nesprávné vybavení 8 16 1 

11. 
Požárně bezpečnostní 
zařízení neprovozuschopnost 80 218 3 

nesprávné vybavení 82 92 1 
nesprávné umístění 66 118 1 12. Hasicí přístroje 

neprovozuschopnost 75 89 1 
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Příloha č.2 Vzor dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ [14] 
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Příloha č. 3  Vzor dokladu o kontrole provozuschopnosti hasících přístrojů [15] 

 
 


