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Anotace 

 

    Cílem diplomové práce je analyzovat nedostatky zjištěné při kontrolách státního poţárního 

dozoru ve vybraných obchodních řetězcích. Na základě provedené analýzy pak navrhnout 

taková opatření, která povedou k jejich eliminaci.   

    Diplomová práce řeší problematiku nedostatků v oblasti poţární ochrany zjištěných při 

kontrolách státním poţárním dozorem ve vybraných obchodních řetězcích. Teoretická část 

poskytuje základní informace o poţární ochraně v České republice, rozděluje a upřesňuje 

povinnosti provozovatelů činností bez zvýšeného, se zvýšeným a s vysokým poţárním 

nebezpečím, dále se zabývá kontrolní činností prováděnou státním poţárním dozorem, 

popisuje rozdělení kontrol a zajištění poţární ochrany v obchodních řetězcích. Praktická část 

je zaměřena na konkrétní nedostatky na úseku poţární ochrany zjištěné při kontrolách státního 

poţárního dozoru ve vybraných obchodních řetězcích. Součástí praktické části jsou rovněţ 

vzorové přílohy ve formě dokumentace poţární ochrany.  

    V závěru práce jsou navrţena opatření, která při jejich aplikaci v obchodních domech 

vyloučí neustále se opakující závady. 

Klíčová slova: Poţární ochrana, státní poţární dozor, obchodní řetězce, zjištěné závady. 

 

The annotation  

 

     The aim of this master’s thesis is to analyze deficiencies discovered during controls of 

state fire supervision in chosen chain stores. Based on the analysis, the thesis proposes 

measures to eliminate these defects.  

    The master’s thesis deals with inadequacies in the area of state fire supervision revealed 

during checks in chosen chain stores. The theoretical part provides general information about 

fire protection in the Czech Republic and specifies duties of operators without increased, with 

increased and with high fire risk. Moreover, it examines check-up activities of state fire 

supervision and describes division of controls and provision of fire protection in chain stores. 

The practical part of the thesis concentrates on particular deficiencies discovered during 

controls of state fire supervision in chosen department stores. The practical part also contains 

sample annexes in the form of fire protection documentation.  

    In the conclusion, the thesis suggests measures whose implementation in chain stores will 

eliminate recurrent defects.  

Key words: fire protection, state fire supervision, chain stores, discovered deficiencies. 
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1. ÚVOD 

    Během 15 let Českou republiku zahltila síť nadnárodních řetězců, které definitivně ovládly 

maloobchodní trh. Nejrozšířenější obchodní řetězce jsou smíšené obchodní řetězce, jeţ jsou 

zaměřeny na prodej široké škály zboţí (od potravinového aţ po sportovní). Mezi největší a 

zároveň nejznámější patří obchodní domy řetězců Kaufland, Tesco, Lidl a Albert. Obchodní 

domy jsou určitě přínosem pro zákazníky, ale zároveň jsou náročnější na zajišťování poţární 

ochrany neţ klasické samoobsluhy (např. s max. počtem 30 osob v prodejně). Tím, ţe jde o 

objekty s větší nákupní plochou, vyšším počtem shromaţďujících se osob v jednom prostoru, 

technologiemi, které si vyţadují náhradní zdroje elektrické energie a mnohdy i své rozvodny 

nízkého napětí, hrozí pravděpodobnost vzniku mimořádné události, která by mohla znamenat 

velké riziko v podobě ohroţení lidských ţivotů nebo škod na majetku. Proto provozované 

činnosti v obchodních domech po začlenění dle zákona o poţární ochraně č. 133/1985 Sb., 

většinou spadají do kategorie zvýšeného poţárního nebezpečí a je důleţité klást důraz na 

dodrţování předpisů poţární ochrany. Přestoţe zákon o poţární ochraně přesně definuje 

povinnosti provozovatelů a za porušení povinností uděluje sankce, velmi často při výkonu 

státního poţárního dozoru – kontrolní činnosti v obchodních domech neustále dochází 

k odhalení stále se opakujících nedostatků a nedodrţování povinností vyplývajících ze zákona 

o poţární ochraně.  

    Cílem diplomové práce je získané poznatky z provedených kontrol státního poţárního 

dozoru a preventivní poţární prohlídky blíţe specifikovat, podrobněji popsat nejčastěji se 

opakující závady a navrhnout opatření vedoucí k odstranění těchto závad.  

    Závěrečná kapitola obsahuje návrhy na opatření k odstranění zjištěných závad. Součástí 

návrhů jsou i některé přílohy diplomové práce jako například školící kniha poţární ochrany 

vedoucích zaměstnanců či lhůtník údrţby.  
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2. POŢÁRNÍ OCHRANA V ČR  

 

Základní právo na ochranu ţivota, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v ústavním 

pořádku České republiky (dále jen „ČR“). Podle čl.1 ústavního zákona č.110/1998 Sb., o 

bezpečnosti ČR, je garantem ochrany ţivotů, zdraví a majetkových hodnot stát. 

    Systém ochrany ţivotů, zdraví a majetkových hodnot, jakoţ i působnost při výkonu státní 

správy v jednotlivých oblastech státem chráněných zájmů, je přesně formulovaný právním 

řádem ČR. Významnou součástí a základním principem tohoto systému ochrany je 

předcházení rizikům, tedy prevence. Činnosti příslušných orgánů probíhají koordinovaně, 

avšak systém je koncipován tak, aby jeho jednotlivé součásti byly schopny plnit stanovené 

úkoly samostatně. 

     V oblasti poţární ochrany (dále jen „PO“) je ústředním orgánem státní správy Ministerstvo 

vnitra (jehoţ součástí je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR), přičemţ 

úkoly státu na úseku poţární ochrany zabezpečují na příslušných úrovních hasičské záchranné 

sbory krajů a v přenesené působnosti také orgány krajů a orgány obcí. 

     Účinná ochrana ţivotů, zdraví a majetku před poţáry je výsledkem spolupůsobení celé 

řady faktorů. K těm základním patří stanovení a plnění úkolů a opatření v oblasti předcházení 

poţárům, připravenost k hašení poţárů a zabránění jejich šíření, jakoţ i vlastní činnosti při 

hašení poţárů. Poţární prevence je nedílnou součástí celého tohoto systému a do značné míry 

ovlivňuje úspěšnost fungování jednotlivých jeho prvků, ale i systému jako celku. 

Obecně platí, ţe základním parametrem pro stanovení míry státem garantované pomoci je 

společenská únosnost rizika. Tato míra je závislá na jeho ekonomické úrovni a technické 

vyspělosti. Společenská únosnost rizika se stanoví na základě hrubého domácího produktu ve 

vztahu k počtu obyvatel, kterým je státem pomoc garantována. Vliv zde má rovněţ stupeň a 

úroveň likvidity pojišťoven, které mohou společensky únosnou mez rizika posunout nad 

rámec státem garantované pomoci. Na základě komplexní analýzy problematiky poţární 

ochrany, podepřené dlouhodobě získávanými statistickými údaji, je moţno konstatovat, ţe 

optimálně stanovená a fungující opatření v oblasti poţární prevence jsou nejlevnějším a 

nejúčinnějším způsobem ochrany před poţáry, resp. ochrany vedoucí k významnému sníţení 

nebezpečí vzniku poţáru a jeho šíření. 
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2.1. Právní rámec poţární prevence 

 

    Základním principem poţární prevence v ČR je vytváření a rozvíjení podmínek pro 

účinnou ochranu ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry a pro poskytování pomoci v 

případě vzniku poţáru. K tomu byly právními předpisy stanoveny povinnosti ministerstev a 

jiných státních orgánů, právnických a fyzických osob, postavení a působnost orgánů státní 

správy a samosprávy na úseku poţární ochrany, jakoţ i postavení a povinnosti jednotek 

poţární ochrany. 

     Je moţno konstatovat, ţe existující právní rámec systému ochrany ţivotů, zdraví a 

majetkových hodnot vytváří dostatečný prostor a stanoví odpovídající podmínky pro 

zajišťování úkolů souvisejících s ochranou před poţáry. Pro oblast poţární prevence byly 

realizovány příslušné legislativní kroky k dalšímu doplnění právního rámce upravujícího 

oblast poţární prevence a to vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární 

ochrany staveb. A to nepochybně na úrovni vyspělých zemí Evropské unie. Základní právní 

rámec pro ochranu ţivotů, zdraví a majetku z hlediska poţární prevence tvoří následující 

právní předpisy vydané v oblasti působnosti Ministerstva vnitra, které najdeme v příloze č. 3. 

    Splnění podmínek poţární bezpečnosti obecněji stanovených právními předpisy lze v 

některých případech prokázat splněním normativních poţadavků, resp. normových hodnot. 

Přitom současně platí, ţe české technické normy jsou podle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, dokumenty, jeţ nejsou obecně závazné a které poskytují pro obecné a 

opakované pouţívání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků 

zaměřené na dosaţení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. Splnit 

podmínky a poţadavky takto stanovené právními předpisy odlišně od příslušných 

normativních poţadavků, resp. normových hodnot, je tedy moţné, ovšem jen za současného 

prokázání, ţe navrţeným odlišným řešením se dosáhne stejné nebo vyšší úrovně bezpečnosti.  

2.2. Úkoly na úrovni generálního ředitelství HZS a HZS krajů 

     

    Generální ředitelství hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) plní některé úkoly 

Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) na úseku poţární ochrany vymezené zákonem o PO. 

Mezi hlavní funkce generálního ředitelství HZS ČR tedy patří organizace a řízení výkonu 
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státní správy na úseku poţární ochrany, jejíţ základní součástí je plnění úkolů v oblasti 

poţární prevence. 

  HZS krajů zabezpečují plnění úkolů na úseku poţární prevence převáţně jako součást 

výkonu státního poţárního dozoru (dále jen „SPD“). Tedy zejména při poţárních kontrolách, 

stavební prevenci, schvalování posouzení poţárního nebezpečí a zjišťování příčin vzniku 

poţárů. Kromě toho HZS krajů plní v oblasti poţární prevence následující významné úkoly: 

1. zpracování koncepce rozvoje poţární ochrany v kraji,  

2. zpracování ročních zpráv o stavu poţární ochrany v kraji,  

3. zpracování podkladů k vydání právních předpisů pro příslušné správní 

orgány kraje v oblastech vymezených zákonem o poţární ochraně,  

4. kontrola plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku poţární ochrany, 

5.  koordinace zabezpečování poţární ochrany v kraji,  

6. zabezpečování preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na 

úseku PO podle zaměření stanoveného MV. [1] 

2.3. Kontrolní činnost 

 

    Kontrolu dodrţování povinností stanovených předpisy o PO provádí SPD pomocí kontrol, 

které se dělí dle svého obsahu na komplexní, tematické a kontrolní dohlídky.  

2.3.1. Státní poţární dozor 

 

    Souhrnný název SPD zahrnuje jednotlivé oblasti činností, jeţ jsou vykonávány příslušnými 

orgány, které zde zastupují stát. Dotčenými orgány státní správy na úseku poţární ochrany a 

orgány vykovávající SPD jsou MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

a hasičské záchranné sbory krajů.  

    Cílem jednotlivých oblastí činností je zajištění odpovídající míry poţární bezpečnosti 

občanů. Způsob dosahování tohoto cíle se u jednotlivých oblastí činností liší. Např. při 

posuzování stavební dokumentace se jedná o dohled nad správným vyprojektováním stavby 

tak, aby splňovala stanovená kriteria na poţární bezpečnost. U kontrolní činnosti se jedná o 

průběţný dohled státu nad dodrţováním povinností např. při provozování činností v jiţ 

postavených stavbách. Zjišťováním příčin vzniku poţáru se zkoumá nejen příčina poţáru, ale 

také to, kdo je odpovědný za vzniklý poţár, tzn. za vzniklou škodu. 
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Státní poţární dozor vykonává: 

o místně příslušný HZS kraje s výjimkou posuzování výrobků a funkčnosti systémů 

vyhrazených poţárně bezpečnostních systémů, 

o MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR pouze posuzováním 

dokumentace podle stavebního zákona a ověřováním dodrţení podmínek poţární 

bezpečnosti staveb u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, 

nebo u staveb, které si vyhradí. 

    Příslušníci pověření plněním úkolů na úseku poţární ochrany jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, které v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob mají 

zůstat utajeny před nepovolanými osobami. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 

pracovního poměru nebo po splnění úkolu. Příslušníci jsou oprávněni provádět potřebná 

zjištění a sluţební úkony, nahlíţet do příslušné dokumentace a poţadovat potřebnou 

součinnost. Při provádění úkonů jsou oprávněni ke vstupu do objektů a zařízení, ke vstupu na 

nemovitost na dobu nutnou k řádnému provedení těchto činností. SPD mohou vykonávat 

příslušníci s odpovídající odbornou způsobilostí, která je stanovena vnitřním předpisem HZS 

ČR. 

Státní poţární dozor se vykonává: 

o kontrolou dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně, 

o posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání rozhodnutí, 

projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny 

stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v 

uţívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k 

řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu poţárně bezpečnostního 

řešení podle zvláštních právních předpisů, 

o ověřováním, zda byly dodrţeny podmínky poţární bezpečnosti staveb vyplývající z 

posouzených podkladů a dokumentace podle předchozího bodu včetně podmínek 

vyplývajících z vydaných stanovisek, 

o schvalováním posouzení poţárního nebezpečí činností s vysokým poţárním 

nebezpečím, 

o zjišťováním příčin vzniku poţárů, 

o kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek poţární ochrany, 
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o ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto 

opatření. [2] 

     V souladu s uvedeným ustanovením § 46 odst. 1 vyhlášky o poţární prevenci se při 

     výkonu SPD zjišťuje: 

o moţnost bezpečné evakuace osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu a 

zvířat z hořící nebo poţárem zasaţené stavby, popřípadě její části, na volné 

prostranství nebo do jiného poţárem neohroţeného prostoru, 

o zachování stability a nosnosti konstrukcí po určenou dobu, 

o rozdělení objektu do poţárních úseků, stanovení jejich velikosti a stanovení poţárně 

            bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“)  a opatření, 

o zabránění moţnosti šíření poţáru a jeho zplodin mezi jednotlivými poţárními úseky 

uvnitř stavby, zabránění moţnosti šíření poţáru mimo stavbu, 

o stanovení poţárního, případně ekonomického rizika a stanovení stupňů poţární 

bezpečnosti, 

o poţární odolnost konstrukcí a druhy konstrukcí podle stanoveného poţárního rizika 

nebo stupňů poţární bezpečnosti, 

o vymezení poţárně nebezpečného prostoru a stanovení odstupových vzdáleností, 

o vymezení zásahových cest, přístupových komunikací, nástupních ploch a technického 

            vybavení pro zásah jednotek poţární ochrany a opatření, sledujících bezpečnost těchto  

            jednotek při zásahu, 

o vybavení objektů věcnými prostředky a zařízeními poţární ochrany a zajištění zdrojů 

            vody pro hašení. [6] 

    Hrozí-li bezprostřední nebezpečí vzniku poţáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná 

opatření, orgán vykonávající SPD je oprávněn: 

o vyloučit věc z uţívání, 

o zastavit činnost, 

o zastavit provoz (lze i tehdy, jestliţe byla znemoţněna záchrana osob nebo majetku v 

případě poţáru). 

    Uţívat věc, obnovit provoz nebo činnost lze aţ po odstranění nedostatků a jen s písemným 

souhlasem orgánu SPD který ve výše uvedených věcech rozhodl. [2] 
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2.3.2. Kontroly 

 

    Kontrolní činnost je prováděna formou poţárních kontrol. Poţární kontrolou se zjišťuje 

skutečný stav věci, přičemţ můţe být kontrolována PO v celém rozsahu zákonem 

stanovených povinností (tato kontrola se nazývá komplexní) nebo částečná v rozsahu, který si 

určí orgán SPD (pak se jedná o tematickou kontrolu). Odstranění nedostatků zjištěných při 

komplexní nebo tematické kontrole se kontroluje v rámci kontrolní dohlídky. [2] 

    Jak jiţ bylo zmíněno, komplexní kontrola musí být právnické nebo podnikající fyzické 

osobě ohlášena SPD nejméně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením. Ohlášení se provádí 

písemnou formou (příloha č. 6). 

     Komplexními poţárními  kontrolami se vţdy zjišťuje: 

a) správnost začlenění, stav a  úroveň zabezpečení PO při provozovaných činnostech, zda  

objekty a technická zařízení, jejich  provoz a údrţba  vyhovují poţadavkům předpisů o PO a 

stanoveným podmínkám poţární bezpečnosti, 

b) vybavení  a  doklady   o  provozuschopnosti  poţární  techniky,   věcných  prostředků  PO a 

PBZ,  a  zda  jejich  provoz,  kontroly,  údrţba  a opravy odpovídají stanoveným 

poţadavkům,  

c) odborná  způsobilost  osob  zabezpečujících  plnění  povinností vyplývajících z předpisů o 

PO,  

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

poţární bezpečnosti v ní stanovených, 

e) způsob, úroveň a lhůty  provádění školení zaměstnanců o PO,  odborné  přípravy   

poţárních  hlídek  a  preventistů PO, popřípadě odborné  přípravy, školení a výcviku 

zaměstnanců  zařazených   do  jednotek  poţární   ochrany  nebo poţárních hlídek, 

f) zřízení  jednotky  poţární  ochrany  a  preventivních poţárních hlídek, jejich připravenost a 

akceschopnost a provádění odborné přípravy v nich zařazených zaměstnanců, 

g) zabezpečení   poţární   ochrany   v   době   sníţeného  provozu a v mimopracovní době. 

    Součástí komplexní poţární kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob, 

které provozují činnosti s vysokým poţárním nebezpečím,  je  také  ověření,  zda posouzení 

poţárního nebezpečí podle § 6a  odst.  1  zákona odpovídá skutečnému stavu a zda jsou 

plněna  opatření vyplývající  ze schváleného posouzení poţárního nebezpečí. [5]  

    Tematickými kontrolami se prověřuje stav zabezpečení PO v předem stanovené oblasti, 

která je stanovena v programu kontroly. I v tomto případě je zpravidla prováděna fyzická 
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kontrola pracovišť i kontrola dokumentace PO, přičemţ tematické poţární kontroly není 

nutné předem oznamovat. 

    Při kontrolních dohlídkách se prověřuje plnění povinností stanovených na základě 

provedené komplexní nebo tematické poţární kontroly.  

    Kontrolu můţe provádět příslušník s odbornou způsobilostí sám nebo je ustavena kontrolní 

skupina, do které jsou zařazeni příslušníci i z jiných odborů (např. z odboru IZS), kteří 

provádějí kontrolu ve své působnosti. Kontrolní činnost je prováděna dle plánu kontrolní 

činnosti, který je zaměřen na různou tématiku a pravidelně zpracováván na kaţdý kalendářní 

rok. [4] 

 

Poţární kontrola má obvykle tři části: 

o Získání základních údajů o podnikajícím subjektu (účelem je zjistit informace o firmě, 

provozovaných činnostech, objektech, apod.). 

o Předkládání dokumentací: 

                                                     - poţární bezpečnostní řešení (dříve technická zpráva o  

poţární ochraně),  

                                                     - kolaudační rozhodnutí 

                                                     - další dokumentace vztahující se k činnosti (činnostem). 

o Fyzická kontrola (kontroluje se skutečný stav objektu a dodrţování podmínek PO).    

    Z poţární kontroly vyhotoví příslušník HZS, který provedl kontrolu, zápis (příloha č. 7), 

jenţ projednává se statutárním zástupcem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou 

osobou nebo jejím odpovědným zástupcem. Pokud se v zápise vyskytují závady, je povinen 

statutární zástupce právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba podat orgánu SPD 

písemnou zprávu (příloha č. 8) o odstranění závad uvedených v zápise z poţární kontroly, a to 

ve stanoveném termínu. V případě, ţe není moţné uloţená opatření odstranit v poţadované 

lhůtě, je třeba, aby statutární zástupce právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba 

písemně poţádala SPD o prodlouţení termínu. Po stanoveném termínu můţe přijít SPD na 

kontrolní dohlídku. 

     Nejen při nesplněných opatřeních můţe být udělena pokuta. Za porušení kaţdé povinnosti 

stanovené zákonem o PO můţe být uloţena pokuta. Za opětovné porušení povinnosti, za 

kterou byla v předchozích třech letech uloţena pokuta pravomocným rozhodnutím, můţe být 

uloţena další pokuta aţ do výše dvojnásobku. Uloţení pokuty nezbavuje právnickou nebo 
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podnikající fyzickou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Hrozí-li 

bezprostřední nebezpečí vzniku poţáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, 

orgán vykonávající SPD je oprávněn vyloučit věc z uţívání, zastavit činnost nebo zastavit 

provoz. 

2.4. Povinnosti provozovatelů v oblasti poţární ochrany 

 

    Zákon o PO ukládá provozovatelům, aby si v rámci plnění svých povinností v závislosti na 

míře poţárního nebezpečí upravili celkovou organizaci PO optimálním způsobem. Předpisy o 

PO nevyţadují ţádné duplicitní dokumenty, dokumentaci apod. a dávají moţnost zapracovat 

poţadavky PO do celkového systému bezpečnosti. Je samozřejmé, ţe musí být dodrţena 

určitá pravidla, týkající se zejména odbornosti osob, které mohou určité činnosti vykonávat, 

rozsahu a obsahu dokumentace. 

    Dokumentací se stanovují podmínky poţární bezpečnosti provozovaných činností a 

prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o PO. 

    Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku PO ve všech 

prostorách, které uţívají k provozování činnosti. Povinnosti jsou vţdy směřovány 

provozovateli činnosti a nikoli k majiteli objektu.   

 

Základní povinnosti provozovatelů činností  

 

    Základní povinnosti provozovatelů činností jsou stanoveny zejména v § 5 a § 7 zákona o 

PO, které se vztahují na všechny tři kategorie provozovaných činností.  Provozovatelé 

činností, tj. všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, plní určitý rozsah 

povinností, který se odlišuje podle míry poţárního nebezpečí. 

Činnosti bez zvýšeného nebezpečí poţáru jsou činnostmi, které mají z hlediska zákona o PO 

nejmenší rozsah stanovených povinností. Tyto povinnosti jsou uvedeny zejména v § 5 zákona 

o PO přičemţ tyto povinnosti zabezpečují i provozovatelé činností se zvýšeným poţárním 

nebezpečím a s vysokým poţárním nebezpečím. 

    Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou ve smyslu § 5 a § 7 zákona o poţární 

ochraně povinny: 

a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném mnoţství a druzích poţární techniku, věcné 

prostředky PO a PBZ se zřetelem na poţární nebezpečí provozované činnosti a udrţovat je v 
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provozuschopném stavu, 

b) vytvářet podmínky pro hašení poţárů a pro záchranné práce, zejména udrţovat volné 

příjezdové komunikace a nástupní plochy pro poţární techniku, únikové cesty a volný přístup 

k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, 

topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládání PBZ 

c) dodrţovat technické podmínky a návody, vztahující se k poţární bezpečnosti výrobků nebo 

činností, 

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, 

zákazy a pokyny ve vztahu k PO, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO 

a PBZ, 

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika poţární ochrany 

nebo preventisty poţární ochrany dodrţování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné 

závady. 

f) umoţnit orgánu SPD provedení kontroly plnění povinností na úseku poţární ochrany, 

poskytovat mu poţadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování 

poţární ochrany v souladu se zákonem o PO a ve stanovených lhůtách splnit jím uloţená 

opatření, 

g) poskytovat bezúplatně orgánu SPD výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení poţárně 

technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku poţáru, 

h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského 

záchranného sboru kraje kaţdý poţár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v 

prostorách, které vlastní nebo uţívají, 

i) právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování 

hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, 

stanovit opatření proti vzniku a šíření poţáru. Spalování hořlavých látek na volném 

prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně 

příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který můţe stanovit další podmínky pro 

tuto činnost, popřípadě můţe takovou činnost zakázat, 

j) vlastník nebo uţivatel zdrojů vody pro hašení poţárů je povinen tyto udrţovat v takovém 

stavu, aby bylo umoţněno pouţití poţární techniky a čerpání vody pro hašení poţárů, 

k) vlastník nebo uţivatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší neţ 50 

hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku poţáru, nad rámec 

povinností stanovených v § 5, opatření pro včasné zjištění poţáru v lesích a proti jeho 
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rozšíření pomocí hlídkové činnosti a potřebným mnoţstvím sil a prostředků poţární ochrany, 

pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona. 

Podrobnosti k písmenu j) a k) stanovuje kraj nařízením kraje. 

 

Povinnosti provozovatelů činností se zvýšeným poţárním nebezpečím a s vysokým 

poţárním nebezpečím 

     

    Ve smyslu zákona o PO jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující 

činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím a s vysokým poţárním nebezpečím, mimo jiţ 

výše uvedené povinnosti, dále povinny: 

a) stanovit organizaci zabezpečení PO s ohledem na poţární nebezpečí provozované činnosti, 

b) prokazatelným způsobem stanovit a dodrţovat podmínky poţární bezpečnosti 

provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky 

provozování činností a zabezpečování údrţby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním 

předpisem, 

c) zajišťovat údrţbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a 

ve lhůtách stanovených podmínkami poţární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení, 

d) stanovit z hlediska poţární bezpečnosti poţadavky na odbornou kvalifikaci osob 

pověřených obsluhou, kontrolou, údrţbou a opravami technických a technologických zařízení, 

pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy, a zabezpečit provádění prací, které by 

mohly vést ke vzniku poţáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací, 

e) mít k dispozici poţárně technické charakteristiky vyráběných, pouţívaných, 

zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, potřebné ke stanovení preventivních 

opatření k ochraně ţivota a zdraví osob a majetku, 

f) zřídit preventivní poţární hlídku v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých 

provozují činnosti se zvýšeným/vysokým poţárním nebezpečím a v případech, kdy tak 

stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce, 

g) zpracovávat předepsanou dokumentaci poţární ochrany plnit podmínky poţární 

bezpečnosti v ní stanovené a udrţovat ji v souladu se skutečným stavem, 

h) zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o PO a odbornou přípravu zaměstnanců, 

zařazených do preventivních poţárních hlídek, jakoţ i preventistů poţární ochrany. 
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Další povinnosti provozovatelů činností s vysokým poţárním nebezpečím 

 

    Ve smyslu § 6a zákona o PO jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující 

činnosti s vysokým poţárním nebezpečím dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé 

osoby zabezpečit posouzení poţárního nebezpečí z hlediska ohroţení osob, zvířat a majetku a 

plnění dalších povinností na úseku poţární ochrany. 

     Posouzení poţárního nebezpečí činností s vysokým poţárním nebezpečím ve smyslu § 4 

odst. 3 písm. a) aţ e) zákona o PO, schválená podle dříve platné právní úpravy (zákon č. 

203/1994 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o PO, 

ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.), se povaţují za 

posouzení poţárního nebezpečí činností s vysokým poţárním nebezpečím ve smyslu platného 

zákona o PO. Ostatní posouzení poţárního nebezpečí, schválená podle dříve platné právní 

úpravy, se za posouzení poţárního nebezpečí nepovaţují (§ 98 odst. 3 zákona o PO). Způsob 

posuzování poţárního nebezpečí činností s vysokým poţárním nebezpečím je uveden v § 16 

vyhlášky o poţární prevenci. 

     Posouzení poţárního nebezpečí je dokumentací PO ve smyslu § 29 vyhlášky 

o poţární prevenci.  

Posouzení poţárního nebezpečí obsahuje:  

o zajištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska moţnosti vzniku a šíření poţáru, 

vyjádření a posouzení rizik ohroţení osob, zvířat a majetku, zhodnocení moţností provedení 

záchranných prací a účinné likvidace poţáru, včetně popisu jeho moţných následků, 

o stanovení systému řízení PO se zaměřením na sníţení pravděpodobnosti 

vzniku poţáru, jeho šíření a ohroţení osob, zvířat a majetku, 

o návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění. 

Posouzení poţárního nebezpečí činností s vysokým poţárním nebezpečím se předkládá ke 

schválení orgánu SPD před zahájením jimi provozované činnosti. Zjistí-li orgán SPD, ţe 

posouzení poţárního nebezpečí předloţené ke schválení vykazuje nedostatky, pro které jej 

nelze schválit, vrátí jej předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou 

lhůtu k odstranění nedostatků. Jinak toto posouzení schválí bez zbytečného odkladu. 

    Změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti zakládající povinnost 

zpracovat posouzení poţárního nebezpečí, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby 

bez zbytečného odkladu uvědomí písemně o této skutečnosti orgán SPD a podle jeho pokynů 

posouzení poţárního nebezpečí doplní, přepracují nebo předloţí ke schválení nové posouzení 
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poţárního nebezpečí.  

    Opatření a lhůty, vyplývající ze schváleného posouzení poţárního nebezpečí, jsou 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny plnit. 

    Osoba zpracovávající posouzení poţárního nebezpečí je odpovědná za věcnou a formální 

správnost zpracované dokumentace. [6] 
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3. STATISTIKA KONTROLNÍCH AKCÍ SPD  

 

    V rámci výkonu SPD se uskutečňují kaţdý rok komplexní a tematické kontroly ve 

vybraných typech objektů, které mají za cíl zjistit stav dodrţování povinností vyplývajících 

z předpisů o PO a zároveň působit preventivně.  

    Orgány SPD provedly v roce 2007 celkem 12 188 kontrolních akcí zaměřených na 

dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně. 

    V rámci těchto kontrolních akcí bylo provedeno 1372 komplexních kontrol, 6962 

tematických kontrol a 3854 kontrolních dohlídek. 

    Rok 2007 jsem si vybral záměrně, protoţe v průběhu celého roku kontrolovali příslušníci 

HZS ČR dodrţování povinností stanovených předpisy o PO převáţně v obchodních řetězcích. 

V rámci této akce provedli příslušníci HZS ČR celkem 1371 kontrol, přičemţ závady byly 

zjištěny v rámci 1091 kontrol. Jen 280 kontrol se obešlo zcela bez závad. Celkem bylo 

odhaleno 3760 závad, coţ jsou průměrně tři závady na jednu kontrolu. 

 

 

 

 

    V diplomové práci porovnávám provedené kontroly v Olomouckém, Pardubickém, 

Moravskoslezském a Zlínském kraji.  
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3.1. Vyhodnocení kontrolních akcí obchodních řetězců HZS Olomouckého kraje 

 
  Úkony Vyhodnocení 

1. celkový počet kontrol 41 x 

2. počet kontrol bez závad 19 x 

3. celkový počet zjištěných závad 52 x 

4. uloţené pokuty               počet/Kč 0 0 

5. počet zahájených správních řízení 0 x 

6. 
počet kontrol, u kterých byly zjištěny odchylky od 
schváleného provedení nebo uţívání stavby, které řešil 
nebo řeší stavební úřad 

1 x 

7. 
počet závad ve volné průchodnosti únikových cest                               
chráněných/nechráněných 

3 1 

8. 
počet závad na chráněných únikových cestách 
souvisejících se zvyšováním poţárního rizika 

5 x 

9. počet závad v označování únikových cest 8 x 

10. 
počet poţárně bezpečnostních zařízení, na kterých byly 
zjištěny vizuální závady 

1 x 

11. 
počet poţárně bezpečnostních zařízení, u kterých nebyla 
předloţena dokumentace o provozuschopnosti 

25 x 
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3.2. Vyhodnocení kontrolních akcí obchodních řetězců HZS Pardubického kraje 

 
  Úkony Vyhodnocení 

1. celkový počet kontrol 14 x 

2. počet kontrol bez závad 4 x 

3. celkový počet zjištěných závad 25 x 

4. uloţené pokuty               počet/Kč 0 0 

5. počet zahájených správních řízení 0 x 

6. 
počet kontrol, u kterých byly zjištěny odchylky od 
schváleného provedení nebo uţívání stavby, které řešil 
nebo řeší stavební úřad 

0 x 

7. 
počet závad ve volné průchodnosti únikových cest                               
chráněných/nechráněných 

0 1 

8. 
počet závad na chráněných únikových cestách 
souvisejících se zvyšováním poţárního rizika  

0 x 

9. počet závad v označování únikových cest  1 x 

10. 
počet poţárně bezpečnostních zařízení, na kterých byly 
zjištěny vizuální závady  2 x 

11. 
počet poţárně bezpečnostních zařízení, u kterých nebyla 
předloţena dokumentace o provozuschopnosti 

9 x 
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3.3. Vyhodnocení kontrolních akcí obchodních řetězců HZS Moravskoslezského kraje 

 
  Úkony Vyhodnocení 

1. celkový počet kontrol 39 x 

2. počet kontrol bez závad 12 x 

3. celkový počet zjištěných závad 95 x 

4. uloţené pokuty               počet/Kč 0 0 

5. počet zahájených správních řízení 0 x 

6. 
počet kontrol, u kterých byly zjištěny odchylky od 
schváleného provedení nebo uţívání stavby, které řešil 
nebo řeší stavební úřad 

0 x 

7. 
počet závad ve volné průchodnosti únikových cest                               
chráněných/nechráněných 

4 1 

8. 
počet závad na chráněných únikových cestách 
souvisejících se zvyšováním poţárního rizika 

0 x 

9. počet závad v označování únikových cest 2 x 

10. 
počet poţárně bezpečnostních zařízení, na kterých byly 
zjištěny vizuální závady 

8 x 

11. 
počet poţárně bezpečnostních zařízení, u kterých nebyla 
předloţena dokumentace o provozuschopnosti 

26 x 
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3.4. Vyhodnocení kontrolních akcí obchodních řetězců HZS Zlínského kraje 

 
  Úkony Vyhodnocení 

1. celkový počet kontrol 71 x 

2. počet kontrol bez závad 9 x 

3. celkový počet zjištěných závad 439 x 

4. uloţené pokuty               počet/Kč 3 195.000,-  

5. počet zahájených správních řízení 71 x 

6. 
počet kontrol, u kterých byly zjištěny odchylky od 
schváleného provedení nebo uţívání stavby, které řešil 
nebo řeší stavební úřad 

6 x 

7. 
počet závad ve volné průchodnosti únikových cest                               
chráněných/nechráněných 1 13 

8. 
počet závad na chráněných únikových cestách 
souvisejících se zvyšováním poţárního rizika 1 x 

9. počet závad v označování únikových cest 29 x 

10. 
počet poţárně bezpečnostních zařízení, na kterých byly 
zjištěny vizuální závady 40 x 

11. 
počet poţárně bezpečnostních zařízení, u kterých nebyla 
předloţena dokumentace o provozuschopnosti 156 x 
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    Z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe nejčastější zjištěné závady SPD v jednotlivých krajích 

jsou problémy způsobené s předkládáním protokolů o kontrole provozuschopnosti.  
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4. OBCHODNÍ ŘETEZCE V ČESKÉ REPUBLICE   

 

    Obchodní řetězce v ČR za posledních 15 let definitivně ovládly tuzemský maloobchodní 

trh. Trţby největších obchodníků vzrostly více neţ desetinásobně, prudce se v uplynulých 

letech zvýšil také počet nově otevřených obchodních domů (dále jen „OD“) a hypermarketů 

(dále jen „HM“). Obchodní řetězce kromě velkých OD a HM začaly v Česku provozovat i 

první supermarkety (dále jen „SM“), které fungují i v malých městech (s několika tisíci 

obyvatel). Očekává se, ţe moderních obchodů bude nadále přibývat. Obchodní řetězce jiţ 

mají obsazena velká města v ČR; jejich cílem je proniknout i do menších obcí na území ČR. 

    Prodejnami deseti nejsilnějších řetězců prochází téměř 40 procent útrat obyvatel za 

potraviny, oblečení a elektroniku. Z toho vyplývá, ţe nejrozšířenější obchodní řetězce jsou 

smíšené obchodní řetězce, které jsou zaměřeny na prodej široké škály zboţí (od 

potravinového aţ po sportovní).  V následující tabulce uvádím porovnání trţeb deseti 

největších obchodníků v ČR za rok 2006 a 2007. 

 

      

Pořadí                          Skupina/Firma 
Roční trţby (v mld. Kč) 

2006 2007 Rozdíl 

1. Schwarz ČR (Kaufland, Lidl) 45,5 51,1 5,6 

2. – 3. Ahold ČR (Hypernova, Albert) 38,5 42,0 3,5 

2. – 3. Tesco Stores ČR 36,0 42,0 6,0 

4. Makro Cash&Carry ČR 38,3 39,3 1,0 

5. Rewe ČR (Billa, Delvita, Penny Market) 25,8 31,6 5,3 

6. Globus ČR 20,5 23,0 2,5 

7. Tengelmann ČR (Plus-Discount, OBI) 19,5 20,5 1,0 

8. Geco Tabak 14,9 17,7 2,8 

9. Spar ČR (Interspar, Spar ČOS, Spar Šumava) 12,0 14,0 2,0 

10. PEAL 6,8 8,0 1,2 

 Tabulka č. 1 Přehled deseti nejúspěšnějších obchodních řetězců v ČR. 

 

    Deset největších obchodních řetězců zvětšilo svůj podíl na tuzemském trhu 

s rychloobrátkovým zboţím a inkasuje tak uţ dvě třetiny trţeb. První místo na ţebříčku 

obchodních firem zaujímá skupina Schwarz, která provozuje prodejny LIDL a KAUFLAND. 

O druhou a třetí příčku se dělí hypermarket HYPERNOVA a TESCO STORES. 
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    V ČR jsou zákazníky stále více oblíbené obchodní řetězce zaměřené přímo na drogistické 

(Droxi), sportovní (Sportisimo) a oděvní zboţí (Takko), ale i na prodej nábytku (Ikea), 

elektroniky (Okay) a další. 

 

4.1. Popis zajištění PO v obchodních řetězcích 

 

    Pro porovnání plnění povinností na úseku PO jsem si vybral dva smíšené obchodní řetězce, 

které mají hlavní základnu mimo Českou republiku a které svým sortimentem a počtem OD 

patří mezi nejlépe postavené v naší republice.  

            

    Strukturu obchodních domů u řetězce A znázorňuje diagram A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 

HM 

např. budova o 1. PP a 2. NP 

např. budova 3K aţ 7K 

SM např. budova 1K a menší 

                  Diagram A 

LEGENDA:   OD – obchodní dům 

           HM – hypermarket 

           3K aţ 7K – půdorys objektu, 3 000 m
2
 aţ 7 000 m

2
 

                     SM – supermarket 
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Strukturu obchodních domů u řetězce B znázorňuje diagram B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA:   OD – obchodní dům 

 

     Dále se řetězce liší v uspořádání pracovních pozic. Zatímco řetězec A vede ředitel, 

kterému pomáhají se zajišťováním PO vedoucí jednotlivých úseků (většinou aţ 7 vedoucích 

zaměstnanců) včetně vedoucího údrţby (dále jen „VÚ“), který řeší otázku PO z hlediska 

revizí, kontrol provozuschopnosti a pravidelně předepsaných kontrol PBZ nainstalovaných 

v daném OD. Administrativní část má na starost manaţerka lidských zdrojů (dále jen 

„MLZ“). Ve druhém řetězci vede OD ředitel, kterému pomáhají vedoucí zaměstnanci 

jednotlivých úseků (v počtu max. 5 osob). PO z hlediska revizí, kontrol provozuschopností a 

pravidelně předepsaných kontrol PBZ nainstalovaných v daném OD zabezpečuje domovní 

technik (dále jen „DT“).  Personální agendu řeší personalistka. Z hlediska odpovědnosti, 

jednání se státními orgány, schvalování dokumentací atd. spadá tato agenda na statutárního 

zástupce, kterým je zpravidla ředitel nebo ředitelka OD, HM nebo SM.    

    PO ve vybraných smíšených obchodních řetězcích je zajištěna externě firmou, která 

zpracovává dokumentaci PO, provádí pravidelné preventivní poţární prohlídky (dále jen 

„PPP“), školení zaměstnanců, audity PO, kontrolu dokladů PBZ a revizních zpráv, 

poradenskou činnost atd.   

    Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou zákonem o PO 

odstupňovány podle míry poţárního nebezpečí jimi provozovaných činností. Rozdělení 

činností je následující:       

    a) bez zvýšeného poţárního nebezpečí,  

    b) se zvýšeným poţárním nebezpečím,  

    c) s vysokým poţárním nebezpečím.  

                  Diagram B 

OD všechny objekty jsou označeny OD, 

zde záleţí na půdorysné ploše 

budovy, ale většinou jde o stejné 

stavby  
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Ad a) 

    Do této kategorie spadají SM. U těchto objektů je vytvořena dokumentace PO v podobě 

začlenění, stanovení organizace PO, tematický plán školení a PPS. Pravidelné kontroly 

dodrţování předpisů o PO se zabezpečují formou PPP. Jejich předmětem je vţdy zjišťování 

stavu zabezpečení PO u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsob dodrţování 

podmínek poţární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených 

předpisy o PO. Provedení PPP se zaznamenává do poţární knihy a z PPP je bezprostředně 

proveden záznam (příloha č. 5). 

    U činností bez zvýšeného poţárního nebezpečí se PPP provádějí v provozech, ve kterých se 

na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně tři osoby v pracovním poměru nebo 

obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popř. v dalších objektech nebo 

zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností ve lhůtě nejméně jednou za rok dle 

zákona o PO. Mezi řetězcem A a externí firmou, která zajišťuje PO je smluvně dáno, ţe se 

PPP provádí kaţdé tři měsíce. U řetězce B nejsou OD začleněny bez zvýšeného poţárního 

nebezpečí. Školení vedoucích zaměstnanců provádí externí firma; řadové zaměstnance školí 

vedoucí SM.  

Ad b) 

    Nejčastěji nastává případ, kdy je OD začleněn do kategorie se zvýšeným poţárním 

nebezpečím. Do této kategorie spadají HM a OD. Dokumentace PO je vytvořena dle § 27 

vyhlášky o poţární prevenci. V příloze č. 4 jsou rozpracovány vybrané dokumenty dle § 27 

vyhlášky o poţární prevenci, které tvoří dokumentaci PO v OD. V objektech a zařízeních, kde 

jsou provozovány činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím, se PPP provádějí dle zákona o 

PO ve lhůtě nejméně jednou za 6 měsíců. U řetězce A se dle smlouvy provádí PPP kaţdý 

měsíc, u řetězce B je lhůta dodrţena dle zákona o PO. 

    Školení vedoucích zaměstnanců provádí externí firma, řadové zaměstnance školí osoba, 

která absolvuje školení vedoucích zaměstnanců – MLZ. U řetězce B školení vedoucích 

zaměstnanců provádí externí firma; řadové zaměstnance školí osoba, která absolvuje školení 

vedoucích zaměstnanců - personalistka. 

Ad c) 

    Další moţnost můţe nastat (byť zřídka), kdyţ je OD začleněn do skupiny s vysokým 

poţárním nebezpečím. Do této kategorie např. patří HM a OD, které mají více podzemních 

podlaţí (převáţně podzemní garáţe). Obsah dokumentace PO se oproti předešlému případu 



32 

 

liší rozšířeným obsahem dokumentace o posouzení poţárního nebezpečí. PPP se u řetězce A 

provádí kaţdý měsíc, u řetězce B kaţdé tři měsíce. Školení zaměstnanců provádí externí firma 

prostřednictvím odborně způsobilé osoby.  

4.2. Průběh poţárních preventivních prohlídek v obchodních řetězcích 

     

    V obchodním řetězci A u OD, HM probíhají PPP kaţdý měsíc, u SM kaţdé tři měsíce. 

Průběh kontroly je následující: nejdříve se kontroluje průběh odstraňování závad z předešlých 

PPP, dále se provede fyzická kontrola zaměřená na dodrţování podmínek PO v objektu 

včetně provádění pravidelných kontrol PBZ dle návodu od výrobce, kontroly pravidelných 

servisů (kontrol provozuschopnosti) PBZ, a to vše za přítomnosti VÚ. S výsledkem kontroly 

je ústně seznámen ředitel objektu. Z PPP se provede zápis, který se posílá emailem řediteli, 

VÚ a MLZ. Úkolem těchto osob je odstranit závady uvedené v záznamu o PPP.  

    U řetězce B jsou PPP prováděny po šesti měsících. Průběh kontroly je totoţný jako u 

řetězce A: kontrola odstraňování závad uvedených v záznamu o PPP, fyzická kontrola objektu 

včetně kontrol PBZ dle návodu od výrobce a pravidelných servisů (kontrol 

provozuschopností) PBZ. Z PPP se provede zápis, který se posílá poštou na OD a povinností 

osob uvedených v zápise je odstranit závady v uvedeném termínu. 

    U obou obchodních řetězců provádí PPP technik (OZO nebo technik PO) externí firmy. 

V tento okamţik asi kaţdého napadne, jak je moţné, ţe dochází k odhalení závad při kontrole 

SPD, kdyţ obchodní řetězce mají externí firmu, která jim zajišťuje PO. Jde o závady, které se 

často opakují, a technik je nedokáţe téměř nijak ovlivnit. Závady opakovaně uvádí v zápise o 

PPP nejlépe s fotodokumentací, můţe iniciovat jednání s vedením OD nebo řešit konkrétní 

situace na poradě externí firmy s řetězcem, ale povinnost odstranit závady je na straně 

provozovatele. Jde např. o závady v podobě zarovnaní únikových cest, ÚV zboţím, paletou, 

manipulační technikou. Tyto závady, které jsou způsobeny jednak selháním lidského činitele, 

jednak systémem skladování, jsou bohuţel v OD téměř na denním pořádku. Často se závady 

takového charakteru objevují v zápise o PPP a dále je na vedení OD, jak s danou závadou 

naloţí. Dalším příkladem je nepřístupnost přenosných hasících přístrojů (dále jen „PHP“), 

hydrantů případně ovládacích zařízení PBZ opět díky uskladněnému zboţí v prostoru před 

daným zařízením. Často dochází k nedovolenému blokování poţárních dveří – vyřazení 

samozavírače z funkce, zaráţení předmětů pod dveře, a to vše z důvodu, aby dveře stále 

otevřeny. Zde podmínky PO evidentně porušují zaměstnanci, kterým vadí, ţe při kaţdém 
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průchodu musí vzít za kliku, dveře otevřít a zavřít.  

    Bohuţel je zde chyba i na straně techniků, kteří při kontrole občas přehlídnou závadu. A to  

z důvodu, aby vyhověli prosbě (konkrétní závadu neuvádět do zápisu) v rámci udrţování 

dobrých vztahů VÚ, DT samotnému řediteli, VOD.  

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

5. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH STÁTNÍHO POŢÁRNÍHO 

DOZORU V OBCHODNÍCH ŘETĚZCÍCH 

 

    V této kapitole a následujících podkapitolách budu řešit problematiku nejčastěji odhalených 

nedostatků při kontrolách SPD v obou obchodních řetězcích. Tučně zvýrazněný text 

zaznamenává nejčastější chyby, které jsou při kontrolách odhaleny. 

    Provozovateli činnosti je dána moţnost, aby si v rámci plnění svých povinností v závislosti 

na míře poţárního nebezpečí upravil celkovou organizaci PO optimálním způsobem. 

Samozřejmě musí být dodrţena určitá pravidla týkající se zejména odbornosti osob, které 

mohou určité činnosti vykonávat, rozsahu a obsahu dokumentace. Dokumentací se stanovují 

podmínky poţární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých 

povinností stanovených předpisy o PO. 

    Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku PO ve všech 

prostorách, které uţívají k provozování činnosti. Povinnosti jsou vţdy směřovány k 

provozovateli činnosti a nikoli k majiteli objektu. V tomto případě vznikají mylné 

představy nájemců obchodních jednotek v OD o zajišťování kontrol provozuschopnosti 

PBZ. Mají za to, ţe kdyţ přebrali nájemní jednotku např. s poţárními dveřmi, tak roční 

kontroly zajišťuje vlastník OD. Není tomu tak tehdy, provozuje-li činnost v prostorách více 

právnických osob nebo podnikajících fyzických osob. V tomto případě plní povinnosti na 

úseku PO na místech, která uţívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi 

nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění 

povinností na úseku PO. Je zde ještě jedna standardní smlouva mezi vlastníkem OD a 

nájemcem obchodní jednotky, kde je upraveno, ţe vlastník zajišťuje pravidelné kontroly 

vyhrazených PBZ, je-li vyhrazené PBZ v obchodní jednotce nainstalováno.  

5.1. Poţárně bezpečnostní zařízení  

 

    Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou ze zákona o PO povinny:  

o obstarávat a zabezpečovat v potřebném mnoţství a druzích poţární techniku, věcné 

prostředky PO a PBZ se zřetelem na poţární nebezpečí provozované činnosti a 

udrţovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené poţární techniky, věcných 

prostředků PO a PBZ kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, 

lze instalovat a pouţívat pouze schválené druhy, 
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    Potřebné mnoţství a druhy poţární techniky, věcných prostředků PO nebo PBZ vyplývá z 

poţárně bezpečnostního řešení stavby nebo z obdobné dokumentace, která je součástí 

projektové dokumentace, ověřené stavebním úřadem podle zvláštního předpisu nebo je 

stanoveno v jiném právním předpisu. Správně určit PBZ s ohledem na jejich nové vymezení 

je důleţité pro zajištění jejich provozuschopnosti. Kontrola provozuschopnosti se provádí 

jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější 

dokumentace nestanoví lhůty kratší. V OD tyto kontroly obhospodařuje VÚ, DT. Dle plánu 

údrţby jednotlivých zařízení kontaktují servisní firmy na vyhrazené PBZ. PBZ typu poţární 

dveře, NO, nouzové sdělovací zařízení si kontroly provozuschopnosti provádí sami. Při 

kontrolách bývá problém s dodrţováním lhůt, ale také s obsahem dokladu o kontrole 

provozuschopnosti, a to i přesto, ţe § 8 vyhlášky o poţární prevenci jasně stanoví, co je 

obsahem dokladu.  

    Nastávají případy, kdy bylo PBZ instalováno nad rámec poţadavků platných předpisů. 

V tomto případě je důleţité, ţe zařízení bylo instalováno, proto se musí provádět kontrola 

provozuschopnosti také. A to bývá častý problém při kontrolách, protoţe se na kontroly 

zařízení nainstalovaných nad rámec předpisů zapomíná.  

    U některých PBZ jsou předepsány podrobnější poţadavky na obsah kontroly a oprávnění 

osoby vykonávat předepsané kontroly. Předloţení dokladu o školení bývá častou závadou 

při kontrolách. Ne z důvodu, ţe by VÚ nebo DT nebyl proškolen, ale proto, ţe je 

protokol o proškolení někde zaloţen. Pravidelné kontroly údrţby PBZ jsou dodrţovány.    

    Je-li PBZ shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí být tato skutečnost na zařízení a v 

prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačena. Provozovatel musí provést opatření 

k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo 

technika PO zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická 

opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. Jiţ 

několikrát se stalo, ţe provozovatel tuto povinnost zanedbal s odůvodněním, ţe se určitě 

za těch pár hodin nefunkčnosti např. NO nemůţe nic stát.  

    Provozuschopnost hasicích přístrojů se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené 

podle podmínek, stanovených vyhláškou o poţární prevenci, kontrolním štítkem a plombou 

spouštěcí armatury. Problémem je většinou dodrţování termínů kontrol. Kontrola se 

provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními poţadavky a 

průvodní dokumentací výrobce po kaţdém jeho pouţití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o 

jeho provozuschopnosti, a nejméně 1x za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená 
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projektová dokumentace nestanoví pro některé případy instalací (např. v agresivním prostředí) 

lhůty kratší.   

Mezi poţárně bezpečnostní zařízení patří: 

a) zařízení pro poţární signalizaci (např. elektrická poţární signalizace, zařízení dálkového 

přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní poţární signalizace, ruční 

poţárně poplachové zařízení), 

b) zařízení pro potlačení poţáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí 

zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy), 

c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při poţáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, 

zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné 

dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře), 

d) zařízení pro únik osob při poţáru (např. poţární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, 

nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstraţné zařízení), 

e) zařízení pro zásobování poţární vodou (např. vnější poţární vodovod včetně nadzemních a 

podzemních hydrantů, plnících míst a poţárních výtokových stojanů, vnitřní poţární vodovod 

včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné poţární 

potrubí), 

f) zařízení pro omezení šíření poţáru (např. poţární klapka, poţární dveře a poţární uzávěry 

otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení poţární 

odolnosti stavebních konstrukcí nebo sníţení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, 

poţární přepáţky a ucpávky), 

g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti poţárně bezpečnostních 

zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení poţáru nebo výbuchu a 

zařízení pro zásobování poţární vodou, zdroje vody určené k hašení poţárů. 

 

Ad a)  

    V obchodních řetězcích se převáţně setkáme s EPS. Součástí tohoto zařízení jsou i 

doplňující zařízení (akustické sirény, přenos ZDP), u kterých se provádějí měsíční zkoušky 

při provozu. Bohuţel je občas odhaleno, ţe se na poţadované měsíční zkoušky zapomíná. Při 

uvedení EPS do provozu dochází k proškolení osob obsluhující EPS. V OD je fluktuace 

zaměstnanců poměrně vysoká a stává se, ţe EPS obsluhují osoby, které nebyly proškoleny 

servisní firmou, ale kolegou, který zařízení umí obsluhovat. Horší varianta nastává, kdyţ při 

signalizovaném poplachu nikdo EPS neobslouţí, protoţe mu nebylo zajištěno školení.   
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Ad b) 

    U stabilních hasicích zařízení je problém obdobný. Dle provozní dokumentace se musí 

provádět denní, týdenní a měsíční zkoušky zařízení. Občas je zjištěno, ţe k těmto zkouškám 

dochází nepravidelně. Navíc zkoušky můţe vykonávat opět jen osoba proškolená servisní 

firmou. Výhodou je, ţe tyto kontroly provádí VÚ případně DT, kteří většinou na svých 

pozicích setrvávají dlouhodobě.  

 

Ad c) 

    U zařízení pro odvod kouře a tepla nenastávají téměř ţádné problémy. Občas se dohledává 

provozní kniha ZOKT, ale to je spíše formální záleţitost. 

 

Ad d) 

    Nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení a funkční vybavení dveří jsou zařízení, u 

kterých si můţe VÚ, DT sám provádět kontroly provozuschopnosti, pokud v průvodní 

dokumentaci není stanoveno jinak. Zde se často vyskytují závady v obsahu protokolu o 

kontrole provozuschopnosti.  

 

Ad e) 

    Při fyzických kontrolách dochází často ke zjištění, ţe byly zarovnány nástěnné hydranty, 

podzemní hydranty jsou neoznačené, případně jsou v operativní kartě špatně zakreslené 

venkovní hydranty. U nezavodněného poţárního potrubí bývá opomenuta jeho kontrola 

provozuschopnosti. 

 

Ad f) 

   U poţárních klapek je vedena provozní kniha, do které jsou zaznamenávány pravidelné 

kontroly jejich provozuschopnosti. Výrobce v průvodní dokumentaci stanoví počet kontrol za 

rok. Zde se můţeme setkat s tím, ţe jsou kontroly prováděny pouze jednou za rok.   

   V případě poţárních dveří a jejich funkčního vybavení je kontrolami zjištěno, ţe se často 

zapomíná právě na kontrolu funkčního vybavení poţárních dveří (koordinátor, samozavírač). 

Jedna z nejčastějších závad je kontrola provozuschopnosti systémů a prvků zajišťující 

zvýšení poţární odolnosti stavebních konstrukcí nebo sníţení hořlavosti stavebních 

hmot. 
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   S vodními clonami je to velice podobné, protoţe pokud jejich kontrolu neprovede 

firma, která kontroluje SHZ, tak se na kontrolu provozuschopnosti zapomíná. 

   A konečně poslední PBZ v OD jsou protipoţární ucpávky, kde problém bývá 

s odstraňováním závad pro jejich velké mnoţství na OD. 

 

5.2. Podmínky pro únik osob 

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou ze zákona o PO povinny: 

o vytvářet podmínky pro hašení poţárů a pro záchranné práce, zejména udrţovat volné 

příjezdové komunikace a nástupní plochy pro poţární techniku, únikové cesty a volný 

přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k 

uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům PO a k 

ručnímu ovládání PBZ. 

 

    Aby byly vytvářeny podmínky pro hašení poţáru a pro záchranné práce, je nutno zřetelně 

označovat čísla tísňového volání (150 hasiči, 112, 155 zdravotnická záchranná sluţba, 158 

Policie ČR). Tato podmínka je splněna ve všech OD formou dokumentace PO, konkrétně jsou 

vyvěšené poţární poplachové směrnice, která tato čísla tísňového volání obsahují. 

      Musí být umoţněn přístup ke spojovacím prostředkům a zabezpečena jejich pouţitelnost 

pro účely tísňového volání. Na všech OD je umoţněn přístup ke spojovacím prostředkům a 

dbá se na to, aby byly vţdy funkční.   

    Dále je nutné dodrţovat trvale průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k 

objektům, k nástupním plochám pro poţární techniku a ke zdrojům vody určeným pro hašení, 

provést značení a umoţnění pouţití nástupních ploch pro poţární techniku. Zajištění této 

povinnosti je značně problematické zejména v prostoru parkovišť u OD, kdy vozidla zcela 

znemoţňují příjezd zasahujících vozidel tím, ţe parkují podél OD, kde je parkování zakázáno, 

a to jak dopravní značkou, tak i vodorovnou ţlutou čárou vyznačenou na komunikaci. Tento 

problém se OD snaţí řešit vyvoláváním řidičů v místním rozhlase OD s výzvou o 

přeparkování vozidla. V případě, kdy řidič neuposlechne výzvy, je situace řešena s městskou, 

případně státní policií.  

   Musí být zachován volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, hlavním 

vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody, plynu, produktovodům, uzávěrům rozvodů 
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ústředního topení. Při fyzické kontrole objektu občas dojde k situaci, ţe nejsou všechny 

přístupy trvale volné.  

    K provedení evakuace osob, zvířat, materiálu a provedení záchranných prací musí 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajistit, aby byly označeny nouzové (únikové) 

východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných 

činnostech můţe vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném 

pracovním vztahu. Problém s označením se vyskytuje především na prodejní ploše, kde 

únikové piktogramy často překrývají různé cedule s nabídkami slev na zboţí.  

    Další častý nedostatek zjištěný kontrolou spočívá v nedodrţování trvale volně průchodných 

komunikačních prostor (jako jsou chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových 

cest, ale i nouzových východů. Nejenom při kontrolách je omezena nebo ohroţena 

evakuace nebo záchranné práce tím, ţe součásti únikových cest (jako jsou chodby, 

schodiště apod.) jsou zúţeny a zarovnány různým materiálem (od palet se zboţím aţ po 

vysokozdviţné vozíky). Navíc musí být zachováno pravidlo, aby chráněné únikové cesty a 

všechny jejich součásti nebyly vyuţívány způsobem zvyšujícím poţární riziko. Závaţným 

nedostatkem je zjištění, ţe součástí CHÚC je materiál, který zvyšuje poţární riziko. Dále 

se nesmí zapomínat na průchodnost a hlavně trvalou moţnost otevření nouzového východu. 

Tento problém je vyřešen ve mnou vybraných obchodních řetězcích formou elektrické 

zabezpečovací signalizace. Nouzové východy jsou trvale odemknuty, ale v případě zneuţití 

(útěk zloděje nouzovým východem) budou dveře po otevření akusticky signalizovat poplach a 

automaticky je alarmována bezpečnostní sluţba OD. 

    Je nutné, aby byl zajištěn trvale volný přístup k věcným prostředkům PO a k ručnímu 

ovládání PBZ. Při běţném provozu se občas stává, ţe je problém se zarovnanými PHP, ale 

dostupnost k ručnímu ovládání PBZ je trvale zajištěna. 

5.3. Technické podmínky vztahující se k poţární bezpečnosti 

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou ze zákona o PO povinny: 

o dodrţovat technické podmínky a návody, vztahující se k poţární bezpečnosti 

           výrobků nebo činností, 

     

        V OD se pouţívají elektrické spotřebiče ve všech oddělení OD - od administrativní části 

aţ po údrţbu. To znamená počítače, tiskárny, ledničky, rychlovarné konvice, mikrovlnné 
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trouby, elektrické nářadí atd. Základem všech těchto elektrických zařízení je seznámení 

obsluhy s návodem, coţ bývá jedním z úkolů VZ při školení řadových zaměstnanců. Při 

školení VZ seznámí zaměstnance s obsluhou zařízení a podá mu informace o bezpečnostních 

a technických zásadách daného zařízení, které jsou téţ obsahem návodu (např. odstupové 

vzdáleností, vytahování přívodního šňůry zařízení ze zásuvky při dokončení dané činnosti 

atd.) Při fyzických kontrolách nebývá tato povinnost z hlediska poţární bezpečnosti 

porušována.  

   

5.4. Označování pracoviště a ostatních míst 

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou ze zákona o PO povinny: 

o označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, 

            zákazy a pokyny ve vztahu k PO, a to včetně míst, na kterých se nachází     

           věcné prostředky PO a PBZ, 

 

    Je důleţité, aby byly označovány nepřehledné místa ve vztahu k PO, a to včetně míst, na 

kterých se nachází věcné prostředky PO. V OD to jsou převáţně prodejní plochy, kde je velmi 

důleţitá orientace v době mimořádné události. Především cedulky označující umístění PHP. 

Při PPP je často doporučeno, ţe by bylo vhodné označit konkrétní místa tabulkami. Ve 

většině případů jsou konkrétní místa - neţ je PPP dokončena - dle doporučení označena 

a případně ještě doplněna doprovodným textem. Nesmíme také zapomínat na označování 

PBZ, hlavně technických místností, ve kterých jsou PBZ umístěny. Např. strojovna 

dieselagregátu, strojovna stabilního hasícího zařízení. Většinou jsou konkrétní místnosti 

označeny včetně bezpečnostních tabulek. 

    Dále musí být označeny rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického 

proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů a uzávěry rozvodů ústředního topení. Při 

kontrolách se občas stane, ţe nejsou všechny uzávěry označeny. 

5.5. Pravidelné kontroly 

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou ze zákona o PO povinny: 

o pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika poţární 

ochrany nebo preventisty poţární ochrany dodrţování předpisů o PO a neprodleně 
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odstraňovat zjištěné závady, 

    

    Pravidelné kontroly dodrţování předpisů o PO se zabezpečují formou PPP a prověřováním 

dokladů o plnění povinností, stanovených předpisy o PO. Jejich předmětem je vţdy zjišťování 

stavu zabezpečení poţární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, 

způsob dodrţování podmínek poţární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností 

stanovených předpisy o PO. 

    Provedení PPP se dokládá záznamem do poţární knihy, popř. jiným 

prokazatelným způsobem a záznam musí být sepsán bezprostředně po provedení PPP. Při 

kontrolách SPD se tyto záznamy velice sledují, proto je velmi důleţité, aby obchodní 

řetězce zjištěné závady odstraňovaly a především zamezily jejich opakování. V několika 

případech se jiţ stalo, ţe právnické nebo podnikající fyzické osobě byla udělena pokuta 

za opakované závady z PPP. S dodrţováním termínů pravidelných PPP není problém, 

protoţe jednotliví technici si lhůty dle smlouvy hlídají svědomitě. 

 

5.6. Předepsaná dokumentace poţární ochrany 

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou ze zákona o PO povinny: 

o zpracovávat předepsanou dokumentaci PO, plnit podmínky poţární 

           bezpečnosti v ní stanovené a udrţovat ji v souladu se skutečným stavem, 

    

    Dokumentací PO se stanovují podmínky poţární bezpečnosti provozovaných činností a 

prokazuje se plnění některých povinností, stanovených předpisy o PO. Dokumentace PO se 

zpracovává a vede v jazyce českém a - pokud se předkládá orgánu SPD – odevzdává se ve 

dvou vyhotoveních. 

    Ukládá se takovým způsobem, aby byla dostupná osobám a zaměstnancům, jichţ se týká, 

jakoţ i orgánům SPD. Musí být vedena takovým způsobem, aby v případě poţáru bylo moţné 

prokázat plnění povinností stanovených zákonem. 

    Vznikne-li pochybnost zda, popř. v jakém rozsahu má být zpracována nebo vedena 

dokumentace PO, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných 

podkladů orgán SPD.  

    Za rozsah a způsob stanovení podmínek poţární bezpečnosti odpovídá zpracovatel (osoba 

odborně způsobilá nebo technik poţární ochrany), přičemţ vychází ze stavu vědeckých a 

technických poznatků známých v době jejich stanovení. 
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    Zákon o PO nedefinuje sankce za to, ţe právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba 

nezačlenila provozované činnosti, nýbrţ za nevyhotovení předepsané dokumentace PO [v § 

76 odst. 1 písm. e)]. To znamená, ţe v případě provozování činnosti se zvýšeným poţárním 

nebezpečím nebo vysokým poţárním nebezpečím by se jednalo o „Dokumentaci o začlenění 

do kategorie činností se zvýšeným poţárním nebezpečím nebo s vysokým poţárním 

nebezpečím“ ve smyslu § 28 vyhlášky o poţární prevenci. Pro činnosti bez zvýšeného 

poţárního nebezpečí není povinnost vést písemný doklad o začlenění. 

Pozn.: Aby provozovatel činnosti mohl správně plnit své povinnosti dané zákonem o požární 

ochraně, musí vědět, jak jsou jeho činnosti z hlediska požární ochrany nebezpečné. 

Skutečnost, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nezačlenila své provozované 

činnosti, neznamená, že žádné povinnosti na úseku požární ochrany neexistují!  

Pokud nebude při kontrole orgánu SPD předloţena dokumentace o začlenění, závisí jeho 

postup na konkrétních skutečnostech jednotlivých případů.  

Např.: 

1. Pakliţe firma tvrdí, ţe všechny provozované činnosti začlenila do kategorie bez 

zvýšeného poţárního nebezpečí a při kontrole nevzniknou pochybnosti o 

správnosti začlenění, není případná neexistence dokumentace o začlenění 

porušením předpisů o PO. Kontrolováno bude pouze plnění povinností 

vztahujících se k této kategorii.  

2. Pokud firma všechny provozované činnosti začlenila do kategorie bez 

zvýšeného poţárního nebezpečí, avšak při kontrole vzniknou pochybnosti o 

správnosti začlenění, bude orgán SPD vyţadovat údaje o provozované činnosti 

rozhodné pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění (schválená 

projektová dokumentace stavby, provozní řád, bezpečnostní listy apod.) Vyjde-li 

najevo, ţe činnosti byly nesprávně začleněny, rozhodne o jejich správném 

začlenění orgán SPD.  

3. Bude-li firma provozovat činnosti, které budou prokazatelně vykazovat znaky 

pro činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím nebo vysokým poţárním 

nebezpečím (např. činnosti provozované v budovách o sedmi a více nadzemních 

podlaţích, ve stavbách ubytovacích zařízení apod.) je moţné kontrolovat plnění 

povinností vztahujících se k těmto kategoriím (např. § 6, 15, 16 zákona o PO), tzn. 

mimo jiné také vyţadovat dokumentaci o začlenění. Pokud by v tomto případě 
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nebyla dokumentace o začlenění předloţena, jedná se o nedodrţení § 15 zákona o 

PO s podrobnostmi uvedenými v § 27 odst. 1 písm. a) a § 28 vyhlášky o poţární 

prevenci.  

    Dokumentaci o začlenění zpracovává odborně způsobilá osoba nebo technik PO (viz § 40 

odst. 1 vyhlášky o poţární prevenci). U činností bez zvýšeného poţárního nebezpečí není 

výslovně poţadováno, aby začlenění bylo provedeno odborně způsobilou osobou nebo 

technikem PO. Ke správnému začlenění jsou nezbytné odborné znalosti z oblasti PO, jinak lze 

oprávněně očekávat riziko nesprávného začlenění. Důsledkem můţe být skutečnost, ţe 

právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nebude plnit povinnosti odpovídající dané 

provozované činnosti. Můţe dojít k neţádoucímu sníţení či omezení poţární bezpečnosti a 

tím i ke zvýšení nebezpečí vzniku poţáru a ohroţení osob. Chybné začlenění však nemůţe být 

akceptovatelným důvodem pro takový postup. Proto je při začleňování do kategorie činnosti 

bez zvýšeného poţárního nebezpečí ve smyslu § 4 odst. 4 zákona o PO vhodné spolupracovat 

s osobami s odbornou způsobilostí ve smyslu § 11 zákona o PO. [3] 

    Většina OD splňuje nejednu podmínku začlenění dle § 4 odst. 2 např.: 

písmeno a) při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku nebezpečné látky a 

přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, 

v celkovém množství převyšujícím 1 000 kg těchto látek a přípravků v pevném stavu nebo 250 

litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu.  

písmeno e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m
2
 a vyšší. 

písmeno h) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod,ve 

stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí 

určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

písmeno j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. [7] 

    Při kontrolách bývá častý problém se správností začlenění a operativní kartou, 

konkrétně její aktuálnosti. 

5.7. Pravidelné školení o PO 

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou ze zákona o PO povinny: 

o zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o PO a odbornou přípravu zaměstnanců, 

zařazených do PPP, jakoţ i preventistů poţární ochrany, 
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    Povinnost školení zaměstnanců o PO se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v 

pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. 

Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a pro ostatní zaměstnance. Při kontrolách 

nebývá problém se školením příliš častý. 

    Školení zaměstnanců o PO se provádí při nástupu do zaměstnání a při kaţdé změně 

pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah jeho 

předchozího školení o PO. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky. Školení provádí 

MLZ, personalistka. V tomto případě se stává, ţe dochází k zanedbání povinnosti 

opakovaného školení po dvou letech. 

    Školení vedoucích zaměstnanců o PO se provádí při nástupu do funkce. Školení se opakuje 

jednou za 3 roky. Školení provádí technik externí firmy. 

    Školení osob, pověřených zabezpečováním PO v době sníţeného provozu a v 

mimopracovní době, se zabezpečuje před zahájením činnosti a opakuje se nejméně jednou za 

rok. Školení provádí technik externí firmy. 

    Školení o PO pro osoby, které se příleţitostně zdrţují na pracovištích právnických osob 

nebo podnikajících fyzických osob provozujících činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím 

nebo s vysokým poţárním nebezpečím, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se 

zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným provozovatelem těchto činností v 

dokumentaci PO.  

    Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních poţárních hlídek se provádí 

před zahájením činnosti s vysokým poţárním nebezpečím nebo se zvýšeným poţárním 

nebezpečím, pokud se na pracovišti zdrţují nejméně 3 zaměstnanci. Odborná příprava se 

provádí nejméně jednou za rok. Odbornou přípravu provádí technik externí firmy.  

    Odborná příprava preventistů PO se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se 

nejméně jednou za rok. Preventistu PO má pouze obchodní řetězec B. Odborná příprava je 

prováděna v dobu, kdy je provedena odborná příprava poţární preventivní hlídky. Odbornou 

přípravu provádí technik externí firmy 

    Rozsah a obsah školení a odborné přípravy určuje právnická osoba nebo podnikající 

fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah musí odpovídat 

vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců. [6] Tematický plán školení je 

součástí dokumentace PO.   
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6. NÁVRH OPATŘENÍ K NEJČASTĚJI ZJIŠTĚNÝM ZÁVADÁM  

 

 

    Závady zjištěné při kontrolách SPD nebo PPP jsou dvojího druhu, a sice organizační nebo 

technické.      

    Z organizačních závad se jedná především o propadlá periodická školení PO řadových 

zaměstnanců a to hlavně z důvodu, ţe školení provádí vedoucí zaměstnanci jednotlivých 

úseků a jejich pracovní náplní není PO, ale obchodní činnost. Aby školení mělo dostatečnou 

úroveň, je důleţité, aby se technik při školení VZ více věnoval problematice školení a 

doporučil zavedení školících knih PO (příloha č. 1), kde by byl uveden vedoucí zaměstnanec 

daného úseku. Dále by kniha obsahovala kapitolu se seznamem osob pracujících na daném 

úseku s datem nástupu a vstupním školením PO. V dalších kapitolách by byl prostor pro 

periodická školení zaměstnanců, který by slouţil jako prezenční listiny se všemi náleţitostmi 

(osnova, doba trvání školení, jména, příjmení a podpisy školených, jméno, příjmení a podpis 

oprávněného školitele, datum školení). Aby byl tento systém účinný, tak je velmi důleţité, 

aby součástí PPP byla i kontrola lhůt všech školení týkajících se PO a stanovení sankcí 

(vnitřní směrnicí zaměstnavatele) pro vedoucí a řadové zaměstnance za neplnění povinností 

na úseku PO, které jim vyplývají ze zákona o PO. 

    Závady technického typu bývají odhalovány mnohem častěji, coţ předurčuje jejich široká 

škála zařízení a z toho vyplývajících povinností.  

    Jednou z kategorií jsou poţární zařízení. Závady spočívají v propadlých pravidelných 

kontrolách provozuschopnosti, neúplném obsahu dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ, 

ale také v tom, ţe PBZ bylo instalováno nad rámec poţadavků a často se na jeho kontrolu 

zapomíná. Opatření, aby tyto závady byly minimalizovány spočívají v důkladném 

prostudování PBŘ a vypsání do lhůtníku (příloha č. 2) údrţby všechny PBZ s datem poslední 

kontroly a datem příští kontroly. Kaţdý první den v měsíci je potřeba si tento lhůtník pročíst a 

v případě, ţe má být zařízení v příštím měsíci zkontrolováno, ihned kontrolu objednat. Dále je 

důleţité provést pečlivou prohlídku objektu a kontrolovat PBZ dle PBŘ. Tím by mělo dojít 

k odhalení PBZ, které by bylo nainstalováno nad rámec poţadavků a PBZ, na které se 

s kontrolami často zapomíná (např. systémy a prvky zajišťující zvýšení poţární odolnosti 

stavebních konstrukcí nebo sníţení hořlavosti stavebních hmot a vodní clona). Co se týká 

obsahu dokladu o kontrole provozuschopnosti, je na místě, aby technik, který zajišťuje PO, 

překontroloval všechny doklady a v případě chybějících údajů upozornil VÚ, DT na 
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nesrovnalosti a doklad předal firmě, která ho vystavila s odkazem na § 8 vyhlášky o poţární 

prevenci. 

    Další z častých nedostatků spočívá v nedodrţování trvale volně průchodných 

komunikačních prostor, které jsou součástí únikových cest, ale i nouzových východů. Jednou 

z hlavních příčin je malá kapacita skladů na velké mnoţství skladovaného zboţí, takţe se 

palety a klece se zboţím skladují tam, kde je volné místo. Je to neustálý boj mezi distribučním 

skladem a OD, HM nebo SM, kdy dochází k problému, ţe na provozovnu přijede nákladní 

automobil plný zboţí, které si provozovna neobjednala, ale musí ho přijmout. Hlavní 

myšlenka, jak řešit daný problém, spočívá v zakoupení softwaru, který umí sám objednávat 

prodané zboţí přímo v distribučním skladu, a tyto objednávky respektovat. Další z příčin 

zuţování ÚC nebo zarovnávání ÚV je skutečnost, ţe zaměstnanci nedodrţují podmínky PO a 

uskladňují zboţí na nejbliţší volné místo, aby si co nejvíce usnadnili práci. V tomto případě 

bych opět doporučil finanční postih ze strany zaměstnavatele v případě, ţe bude prokazatelně 

dokázáno zaměstnanci, ţe mohl zboţí uskladnit na jiném místě neţ v ÚC nebo před ÚV. 

    PPP je kapitola sama pro sebe. Vzhledem k tomu, ţe termíny jsou stanoveny smlouvou 

mezi řetězcem a firmou, která pro řetězec vykonává sluţby PO, nebývá problém 

s nedodrţením pravidelných lhůt (spíše naopak). Problém občas spočívá v pomalém 

odstraňování zjištěných závad, případně v opakujících se závadách. V několika případech se 

jiţ stalo, ţe právnické nebo podnikající fyzické osobě byla udělena pokuta za opakované 

závady z PPP. Proto je velmi důleţité psát do zápisů z PPP termín odstranění závady a osobu 

zodpovědnou za odstranění závady. Dále je velmi důleţité, aby se o samotný zápis aktivně 

zajímal ředitel nebo VOD a sám si kontroloval průběh odstraňování závad. V případě, ţe 

osoba zodpovědná za odstranění závady nebude plnit svoji povinnost, je třeba z pozice 

ředitele nebo VOD razantně zakročit.  

    Další problémy nastávají s předkládáním dokumentace PO, konkrétně s chybným 

začleněním činnosti (a to hlavně u nájemců) a s aktuálností operativní karty. Doporučil bych, 

aby si nájemní jednotky při zpracovávání dokumentace PO vyţádaly začlenění OD a jejich 

zpracovatel se převáţně řídil tímto dokumentem. V případě, ţe nebude souhlasit s některými 

body začlenění, lze doporučit, aby se obrátil na HZS. U operativní karty jde převáţně o 

aktualizace jmen a telefonních čísel na osoby uvedené v operativní kartě. Zde bych zavedl 

povinnost MLZ nebo personalistky OD o okamţitou informaci, ţe došlo ke změně, a technik 

by okamţitě uvedené informace zapracoval do operativní karty a předal ji na místní HZS a do 

dokumentace PO.        
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    Velmi často se zapomíná na školení o PO pro osoby, které se příleţitostně zdrţují na 

pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob provozujících činnosti se 

zvýšeným poţárním nebezpečím nebo s vysokým poţárním nebezpečím, nebo které s těmito 

činnostmi přicházejí do styku. V řetězci A spadá tato povinnost na MLZ a v řetězci B na DT. 

Zde bych navrhl rozšíření povinností u řetězce A na MLZ, která by zodpovídala za školení 

nájemců, doplňovačů a ostatních návštěv. Zaměstnance firem, kteří zajišťují odstranění 

zjištěných závad, servisní prohlídky technologií atd. by měl za povinnost školit VÚ. To samé 

by platilo u řetězce B, kde by tyto povinnosti plnila personalistka a DT.      

    Ze všech výše uvedených poznatků bych navrhoval, aby byl minimálně dvakrát ročně 

proveden důkladný audit PO, který se věnuje kompletní problematice PO. Tento audit by měl 

sestavit tým techniků, kteří provádějí PPP v obchodních řetězcích a znají danou problematiku. 

Audity by prováděli technici na OD, HM nebo SM, které nespadají pod jejich region, aby 

nedocházelo ke zkreslování výsledků z důvodu většinou přátelských vztahů mezi VÚ, DT a 

technikem vykonávající PPP. Auditu by se vţdy zúčastnil oblastní ředitel, ředitel nebo VOD a 

jeho zástupce, VÚ nebo DT a technik vykonávající audit. Z auditu by byl vyhotoven zápis se 

zjištěnými závadami, termíny odstranění závad a osobou, která zodpovídá za odstranění 

závad. Po odstranění závad by ředitel nebo VOD informoval oblastního ředitele, ţe všechny 

závady byly v termínu odstraněny. Pokud by se tak nestalo v daném termínu, je důleţité, aby 

byla podpořena moţnost udělení sankcí (finanční postih, přeloţení ředitele na jiný objekt, 

případně degradace pracovní pozice) vnitřní směrnicí zaměstnavatele.  

    Tímto krokem by se významně minimalizovaly organizační i technické závady, které jsou 

odhaleny při kontrole SPD nebo při PPP.  

    Dalším významným krokem je motivace (finanční, pracovní postup, více dnů dovolené) 

zaměstnanců na všech pozicích, aby brali dodrţování podmínek PO jako nedílnou součást své 

práce a všichni se podíleli na jejich zlepšování.   

     Aby byl celý systém prevence PO účinný, je podstatné, aby nejvyšší vedení řetězců samo 

vytvářelo podmínky tak, aby nedocházelo k porušování zákona. To znamená především se 

zaměřit na zásobování jednotlivých objektů podle toho, co opravdu potřebují a na co mají 

kapacitně ve skladech (případně na prodejní ploše) místo. Dále je třeba vynakládat dostatek 

finančních prostředků na pravidelné kontroly a opravy technologií, stejně jako se zaměřit na 

stabilizaci pracovních pozic, převáţně pozice ředitele, VOD, MLZ, personalistku, VÚ a DT. 

V neposlední řadě lze doporučit pořádat pravidelné (min. jednou měsíčně) „snídaně“ vedení 

OD, HM, SM se zaměstnanci na téma PO, jejichţ cílem by bylo seznámit zaměstnance se 
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závadami, které se objevují v zápise z PPP, stejně jako s navrhovanými opatřeními, aby se jiţ 

zmíněné závady v objektu neobjevovaly.     
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7. ZÁVĚR 

 

    Ve své diplomové práci jsem se věnoval problematice nejčastěji se vyskytujících závad 

zjištěných při kontrolách státního poţárního dozoru a při preventivních poţárních prohlídkách 

v obchodních řetězcích.    

    Pro pochopení podstaty poţární ochrany v České republice jsem teoretickou část diplomové 

práce zaměřil na základní informace o poţární ochraně v České republice, rozděluje a 

upřesňuje povinnosti provozovatelů činností bez zvýšeného, se zvýšeným a s vysokým 

poţárním nebezpečím, dále se zabývá kontrolní činností státního poţárního dozoru, popisuje 

rozdělení kontrol a zajištění poţární ochrany v obchodních řetězcích. Praktická část je 

zaměřena na konkrétní nedostatky na úseku poţární ochrany zjištěné při kontrolách státního 

poţárního dozoru ve vybraných obchodních řetězcích. Součástí praktické části jsou rovněţ 

vzorové přílohy například školící kniha poţární ochrany vedoucích zaměstnanců a lhůtník 

údrţby.  

    Mezi nejčastěji se vyskytující závady patří nedodrţování termínů pravidelných kontrol 

provozuschopnosti PBZ - systémů a prvků zajišťujících zvýšení poţární odolnosti stavebních 

konstrukcí nebo sníţení hořlavosti stavebních hmot. Důvodem bývá neúplné prostudování 

poţárně bezpečnostního řešení stavby. K dalším nedostatkům patří zarovnávání únikových 

cest a únikových východů zboţím, které je do obchodních řetězců distribuováno z centrálních 

skladů, aniţ by si obchodní dům dané zboţí objednal. Ale samozřejmě i svůj podíl mají 

zaměstnanci z důvodu neznalosti předpisů o poţární ochraně, špatné organizaci práce a 

především selhání lidského faktoru. Domnívám se, ţe na vzniklých problémech se nemalou 

měrou podílí fluktuace zaměstnanců, kteří se často střídají ve svých pracovních pozicích. 

Dochází tak mezi nimi k předání nepřesných informací týkajících se poţární ochrany, coţ 

velmi často způsobí opakující se závady. Dále jde o závady, za které zodpovídá externí firma 

vykonávající poţární ochranu v obchodních domech. Jde o chybně zpracovanou dokumentaci 

poţární ochrany, konkrétně začlenění provozované činnosti do správné kategorie a aktuálnost 

operativní karty. 

    Velký význam přikládám kontrolní činnosti v oblasti poţární ochrany, jenţ má za úkol 

předcházet rizikům vyplývajících z nedodrţování pravidel na úseku poţární ochrany. Je 

potřeba zdůraznit, ţe prováděné kontroly jsou nejlevnějším a nejúčinnějším způsobem 

ochrany. Kontroly jsou mnohdy pro pracovníky obchodních řetězců nepříjemnou pro některé 
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aţ zbytečnou záleţitostí, ale jiţ několikrát se potvrdila jejich důleţitost, kdy byly odhaleny 

závady, které by při vzniku poţáru způsobily nemalé škody na majetku případně na zdraví a 

ţivotech osob pohybujících se v prostoru v obchodních domů. Dále je důleţité, aby si všichni 

zaměstnanci dostatečně uvědomili, ţe jsou článkem systému, který se nazývá prevence 

poţární ochrany a výsledkem celého systému je účinná ochrana ţivotů, zdraví a majetku před 

poţárem a jeho neţádoucím účinkem. 
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9. POUŢITÉ ZKRATKY 

 

ČR – Česká republika 

DT – domovní technik 

EPS – elektrická poţární signalizace 

HM – hypermarket 

HZS – hasičský záchranný sbor 

IZS – integrovaný záchranný systém 

MLZ – manaţerka lidských zdrojů 

OD – obchodní dům 

OZO – odborně způsobilá osoba  

PBZ – poţárně bezpečnostní zařízení 

PHP – přenosný hasící přístroj 

PO – poţární ochrana 

PPK – protipoţární klapky 

PPP – preventivní poţární prohlídka 

PPS – poţární poplachové směrnice 

SHZ – stabilní hasící zařízení 

SM – supermarket 

TPO – technik poţární ochrany 

ÚC – úniková cesta 

ÚV – únikový východ 

VÚ – vedoucí údrţby 

ZDP – zařízení dálkového přenosu 

ZOKT – zařízení pro odvod kouře a tepla 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

ŠKOLÍCÍ KNIHA POŢÁRNÍ OCHRANY VEDOUCÍCH 

ZAMĚSTNANCŮ 

 

 

 

 

  

 ……..……………………..   (označení úseku) 

 

 

 

 

 

 

                           ……..……………………..   (jméno odpovědného vedoucího zaměstnance) 
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SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ  

(pro daný úsek) 

 

jméno příjmení podpis datum nástupu 
datum ukončení 

prac. poměru 
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VSTUPNÍ ŠKOLENÍ PO 

(při nástupu, provádí MLZ nebo personalistka formou školení a následného testu) 

 

jméno příjmení podpis datum školení 
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PERIODICKÉ ŠKOLENÍ PO PRO ŘADOVÉ ZAMĚSTNANCE 

(opakuje se po dvou letech) 

 

 
Osnova školení 

 

a) organizace a zajištění poţární ochrany a základní povinnosti vyplývající z předpisů  

o PO (zákon č. 133/1985 Sb., vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a další podle specifik činnosti). 

   .................10 minut 

b) poţární nebezpečí při provozovaných činnostech               

   .................15 minut 

 

c) dokumentace poţární ochrany a její význam       

                                                ...................10 minut 

 

d) zvláštní poţadavky na provoz, údrţbu a obsluhu zařízení v případě poţáru 

                                                                                                   ................10 minut 

 

e) zajištění PO v době sníţeného provozu  

 ...................5 minut 

 

f) rozmístění a způsob pouţití věcných prostředků PO umístěných na pracovišti  

…….............15 minut 

 

g) funkce a obsluha poţárně bezpečnostních zařízení na pracovišti  

                                                                                              .....................10 minut 

 

Celkový rozsah školení činí                             ..................... 75 minut 
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jméno příjmení podpis datum školení 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
                       Svým podpisem potvrzuji, ţe jsem se školení osobně zúčastnil, všemu co mi bylo 

                       předneseno rozumím a jsem seznámen s povinnostmi,  které mi z tohoto školení 

                       vyplívají a nemám ţádné další otázky. 

 

 

      ..…………………. 

 datum školení 

 

          …..……………………………….                       ……………………… 

         jméno a příjmení proškoleného VZ              podpis 
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PŘÍLOHA Č. 2 

 

 

LHŮTNÍK ÚDRŢBY 

 

 vytvořen v Excelu 

 rozdělen do tří částí – školení, kontroly provozuschopnosti a revize 

 automaticky po otevření programu aktualizuje datum 

 dle zadaných lhůt barevně odlišuje hodnoty propadlé, v pořádku a objednat (měsíc 

předem upozorňuje na nutnost objednání) 

 data se snadno doplňují  

 jednoduchá obsluha 

 lze ho vytvořit na "míru" daného objektu a jeho technologií    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.2010 dnešní datum 12.4.2010 
 

  

POZICE ŠKOLENÍ LHŮTA (měsíc) PŘÍŠTÍ KONTROLA OBJEDNAT 

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI PO 16.10.2007 36 16.10.2010 16.9.2010 

ŘADOVÍ ZAMĚSTNANCI PO 10.5.2008 24 10.5.2010 10.4.2010 

PREVENTIVNÍ POŢÁRNÍ HLÍDKY 10.4.2009 12 10.4.2010 10.3.2010 

MÍSTO PRO OHLÁŠENÍ POŢÁRU 15.4.2010 12 15.4.2011 15.3.2011 

CVIČNÝ POŢÁRNÍ POPLACH 15.3.2010 12 15.3.2011 15.2.2011 

PREVENTISTA PO 15.11.2009 12 15.11.2010 15.10.2010 

NÁJEMCI 15.10.2008 24 15.10.2010 15.9.2010 

     

     

 
LEGENDA:    propadlé 

 

 
    v pořádku 

 

 
    objednat 
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13.3.2010 dnešní datum 12.4.2010 
  

ZAŘÍZENÍ KONTROLA 
LHŮTA 
(měsíc) 

PŘÍŠTÍ 
KONTROLA OBJEDNAT 

PHP 24.9.2009 12 24.9.2010 24.8.2010 

SUCHOVOD 24.9.2009 12 24.9.2010 24.8.2010 

EPS-KOMPLET 9.5.2009 12 9.5.2010 9.4.2010 

EPS-HLÁSIČE (1/2ROČNÍ) 10.8.2009 12 10.8.2010 10.7.2010 

ZDP 5.3.2010 12 5.3.2011 5.2.2011 

SHZ 8.10.2009 12 8.10.2010 8.9.2010 

ZOKT 16.9.2009 12 16.9.2010 16.8.2010 

POŢÁR. KLAPKY + STĚN. 
UZÁVĚRY 5.9.2009 6 5.3.2010 5.2.2010 

POŢÁRNÍ UCPÁVKY 1.4.2009 12 1.4.2010 1.3.2010 

DIESELAGREGÁT 7.5.2009 12 7.5.2010 7.4.2010 

UPS SVĚTELNÁ 4.4.2009 12 4.4.2010 4.3.2010 

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 12.12.2009 12 12.12.2010 12.11.2010 

NOUZOVÉ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 12.12.2009 12 12.12.2010 12.11.2010 

POŢÁRNÍ DVEŘE 12.12.2009 12 12.12.2010 12.11.2010 

FUNKČNÍ VYBAVENÍ POŢ. DVEŘÍ 12.12.2009 12 12.12.2010 12.11.2010 

VODNÍ CLONA 8.10.2009 12 8.10.2010 8.9.2010 

     

     

 
LEGENDA:    propadlé 

 

 
    v pořádku 

 

 
    objednat 

 

      

 

13.3.2010 dnešní datum 12.4.2010 
 

  

ZAŘÍZENÍ REVIZE 
LHŮTA 
(měsíc) 

PŘÍŠTÍ 
KONTROLA OBJEDNAT 

Elektroinstalace ZDP 12.10.2009 24 12.10.2011 12.9.2011 

Elektroinstalace SHZ 12.9.2009 60 12.9.2014 12.8.2014 

Elektroinstalace DIESELAGREGÁT 9.5.2008 60 9.5.2013 9.4.2013 

Elektroinstalace NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 11.11.2009 24 11.11.2011 11.10.2011 

Elektroinstalace NOUZOVÉ SDĚLOVACÍ 
ZAŘÍZENÍ 11.8.2008 24 11.8.2010 11.7.2010 

HROMOSVOD 7.4.2005 60 7.4.2010 7.3.2010 

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE 1.2.2009 24 1.2.2011 1.1.2011 

RUČNÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 1.2.2009 24 1.2.2011 1.1.2011 

Elektroinstalace  CELÝ OBJEKT 10.5.2008 24 10.5.2010 10.4.2010 

     

     

 
LEGENDA:    propadlé 

 

 
    v pořádku 

       objednat 
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PŘÍLOHA Č. 3 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY V PO 

Právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva vnitra 

a) zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně     

    některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

c) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

    zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

d) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

    zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 

    státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci), 

f) vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, 

g) vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

    záchranného systému, 

h) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární ochraně, ve znění 

    nařízení vlády č. 498/2002 Sb., 

i) vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poţární bezpečnosti 

   při svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách, 

j) vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků poţární 

   ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky 

   ministerstev a jiných správních úřadů, 

k) vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky poţárních dveří, 

    kouřotěsných dveří a kouřotěsných poţárních dveří, 

l) vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, 

m) vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 

n) vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

 

DOKUMENTACE O ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE ČINNOSTI PODLE 

POŢÁRNÍHO NEBEZPEČÍ 

 

Adresa provozovatele 

Logo provozovatele 
Název dokumentu 

 

 

Začlenění je zpracováno dle § 28 a v souladu s § 17 aţ 19 vyhlášky č. 246/2001 Sb., 

v platném znění. Přiřazení charakteristik činností je provedeno dle § 4 zákona č. 133/1985 

Sb., v platném znění. 

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

provozována: 

Skladování a prodej širokého sortimentu potravinářského a nepotravinářského zboţí. 

Nepotravinářské zboţí zahrnuje zboţí průmyslové, elektrotechnické, textilní a 

drogistické. Zboţí je přiváţeno nákladními nebo dodávkovými automobily a vykládáno 

na příjmu zboţí. Poté je přemisťováno na prodejní plochu, kde je převáţně 

samoobsluţným způsobem prodáváno, na prodejní ploše je pekárna (dopékání 

polotovarů). Součástí prodejního zázemí objektu je administrativní část, sociální zázemí 

pro zaměstnance a provozní zázemí objektu. Provoz je vícesměnný.      

b) uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik 

potřebných pro začlenění: 

- při nichţ se vykytují v jednom prostoru nebo poţárním úseku nebezpečné látky a 

přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a 

hořlavé v celkovém mnoţství převyšujícím 1000 kg těchto látek a přípravků v pevném 
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stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu: tyto látky nebo 

přípravky se v prostoru nebo poţár. úseku nevyskytují. 

- při nichţ se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně 

v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších) se  součtem vnitřních objemů těchto 

nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo poţárním úseku a 

v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým  mnoţstvím náplní 

převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo poţárním úseku: tyto plyny se 

v prostoru nebo poţárním úseku nevyskytují. 

- u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých 

kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, ţe nelze vyloučit vznik výbušné 

koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm: prach ani 

páry hořlavých kapalin se nevyskytují. 

- ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci 

vyskytuje nahodilé poţární zatíţení 15 kg/m2 a vyšší: výrobní provozy se 

nevyskytují. 

- v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé poţární zatíţení 120 kg/m2 a vyšší:              

nevyskytuje se  nahodilé poţární zatíţení - pn = 120 kg/m
2
 a vyšší. 

- při nichţ se pouţívá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední 

přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních 

spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody: tento případ se  

nevyskytuje. 

- v budovách o 7 a více nadzemních podlaţích nebo o výšce větší neţ 22,5 m, kromě 

bytových domů: objekt nemá 7 nadzemních podlaţí – nevyskytuje se. 

- ve stavbách pro shromaţďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve 

stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního 

rozhodnutí určeny pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace: objekt není 

určen k těmto účelům   -  nevyskytuje se.  
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- v podzemních prostorách určených pro poskytování sluţeb nebo obchod s nahodilým 

poţárním zatíţením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se můţe současně vyskytovat 7 a 

více osob: prostory s osobami ve výše uvedeném počtu se nevyskytují.  

- u kterých nejsou běţné podmínky pro zásah: nevyskytuje se.   

- při nichţ se vyskytují nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako 

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém mnoţství větším neţ 

5000 tun: nevyskytují se.  

- při nichţ se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny 

nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5000 tun a vyšší:                        

nevyskytuje se.  

- v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku zabezpečuje přeprava 

nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo plynném stavu, které jsou 

klasifikovány jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v potrubí o vnitřním 

průměru 0,8 a větším: nevyskytuje se. 

- v budovách o 15 a více podlaţích nebo o výšce větší neţ 45 m: nevyskytuje se 

- v podzemních prostorách s nahodilým poţárním zatíţením 15 kg/m2 a vyšším, ve 

kterých se můţe současně vyskytovat více neţ 200 osob: nevyskytuje se.  

 

c) Přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným poţárním 

nebezpečím a s vysokým poţárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a 

místu podle písmene a): 

Kategorie bez zvýšeného poţárního nebezpečí dle § 4 odst. 1 písm. a): 

Tyto činnosti jsou provozovány. 

Kategorie se zvýšeným poţárním nebezpečím dle § 4 odst. 1 písm. b): 

Tyto činnosti nejsou provozovány. 

Kategorie s vysokým poţárním nebezpečím dle § 4 odst. 1 písm. c): 

Tyto činnosti nejsou provozovány. 
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PROHLÁŠENÍ ZPRACOVATELE 

Prohlašuji, ţe začlenění do kategorií poţárního nebezpečí jsem provedla v souladu s § 4 

zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění, na 

základě poskytnutých a dostupných informací a prohlídky objektu a ţe uvedené údaje 

odpovídají skutečnosti. 

 

d) prohlášení právnické osoby o začlenění: 

Prohlašuji, ţe v objektu SM nejsou provozovány jiné, neţ výše uvedené činnosti bez 

zvýšeného poţárního nebezpečí. Provedené začlenění do kategorií poţárního nebezpečí 

beru na vědomí a byl jsem seznámen s povinnostmi, které z tohoto začlenění dle zákona o 

PO vyplývají. 

 

 

 

Schválil:                                                                        Dne:  Účinnost od:  

Účinnost pro:  
Počet stran:   

Zpracoval:  
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STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČNÍ POŢÁRNÍ OCHRANY 

Adresa provozovatele 

Logo provozovatele 
Název dokumentu 

 

 

1. Úvod 

    Poţární ochrana je uzákoněna zákonem č.133/1985 Sb. v platném znění, a vyhlášky MV č. 

246/2001 Sb. v platném znění. Obě tyto zákonné normy sledují jediný cíl a to ochranu 

majetku, ţivotů a zdraví občanů před poţáry. Za tímto účelem je vydána i tato směrnice k 

organizačnímu zabezpečení poţární ochrany v marketu, kde jsou rozvedeny povinnosti všech 

zaměstnanců k řádnému zabezpečení majetku a zdraví. 

    Zabezpečení poţární ochrany je nutné věnovat důslednou a stálou pozornost, vytvářet 

bezpečné pracovní prostředí na všech pracovištích a vyţadovat na všech zaměstnancích 

dodrţování poţárně bezpečnostních předpisů. 

 

2. Rozsah platnosti 

    Směrnice k organizačnímu zabezpečení poţární ochrany se vztahuje na všechny činnosti 

provozované společností ………  a na všechny zaměstnance společnosti. Stejně tak se 

směrnice vztahuje na všechny cizí firmy a její zaměstnance v objektu působící, pokud 

provozují činnosti pro společnost ……… 

 

3. Odpovědnost za zabezpečení PO 

a) Za zabezpečení poţární ochrany v SM ……, za provádění protipoţárních opatření a za 

dodrţování poţárních předpisů odpovídá ředitel SM ……. na základě plné moci udělené 

statutárním zástupcem. 

b) Manaţer obchodu a vedoucí jednotlivých úseků zodpovídají za plnění povinností na 

úseku poţární ochrany v rámci svěřeného úseku. 
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c) Všichni zaměstnanci SM ….. jsou povinni dodrţovat předpisy poţární ochrany, plnit 

uloţené úkoly na úseku prevence, účastnit se školení a výcviku na úseku prevence a v 

případě poţáru se aktivně podílet na jeho likvidaci dle pokynů velitelů jednotek zásahu. 

 

4. Organizace zabezpečení poţární ochrany 

Základní povinnosti všech zaměstnanců 

Kaţdý zaměstnanec je v zájmu zajištění poţární ochrany povinen:  

a) seznámit se s předpisy PO a dále s pracovními pokyny, které se vztahují k jeho pracovišti, 

b) počínat si při práci tak, aby svým počínáním nezavdal příčinu vzniku poţáru, dbát 

technologické kázně, zákazu kouření na určených místech, manipulace s otevřeným 

ohněm, 

c) zúčastňovat se školení PO a výcviku v PO, 

d) znát rozmístění PHP, hydrantů a umět s nimi zacházet, 

Povinnosti ředitele zplnomocněného zabezpečováním PO 

a) zabezpečit organizačně důsledné plnění právních a ostatních předpisů, 

b) zabezpečit organizačně odstraňování nedostatků v PO na základě vlastních kontrol a 

kontrol orgánů státní správy. U opakovaných závad provést zjištění příčin a vyvozovat 

následná opatření, 

c) vytvořit podmínky pro hmotnou motivaci zaměstnanců, kteří se podílejí mimo rámec 

svých pracovních povinností na plnění úkolů PO, 

d) zabezpečit neodkladné podání zprávy o poţáru na příslušný HZS kraje. Stejným 

způsobem provést rozbor příčin poţáru a spolupracovat s vyšetřujícími orgány, 

e) zabezpečit, aby pro výkon nebezpečných prací, které mohou zapříčinit poţár, byly 

zpracovány příslušné předpisy, 

f) zajistit připravenost věcných prostředků PO a poţárně bezpečnostních zařízení 

umístěných v SM, 

g) zabezpečit plnou informovanost osoby odborně způsobilé v PO o všech závěrech a 

opatřeních, týkajících se PO, 

h) umoţnit kontrolním orgánům PO vstup do prostor za účelem provedení kontroly PO. 
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i) zúčastnit se školení vedoucích zaměstnanců o poţární ochraně a zajistit účast zaměstnanců 

na školení vedoucích, školení zaměstnanců. 

Povinnosti manaţera obchodu a ostatních vedoucích zaměstnanců  

Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení odpovídají za PO v rozsahu své působnosti. 

Jsou povinni zejména: 

a) spolupracovat s osobou odborně způsobilou na zpracování dokumentace PO pro příslušné 

pracoviště, 

b) zabezpečit organizačně, aby zaměstnanci dodrţovali předpisy PO, stanovené 

v dokumentaci poţární ochrany, 

c) zabezpečit u svých podřízených účast na školeních o poţární ochraně, 

d) prokazatelně seznamovat své podřízené s předpisy o PO a současně provádět opakované 

školení zaměstnanců,  

e) zabezpečovat, aby pracoviště bylo po skončení pracovní doby zajištěno proti poţáru, 

f) v rámci své pravomoci zabezpečovat, aby byly neprodleně odstraněny všechny zjištěné 

nedostatky, které by vedly k poţáru, 

g) ve spolupráci s osobou odborně způsobilou zabezpečovat vyvěšení výstraţných tabulek na 

pracovišti. 

Odborně způsobilá osoba v PO  

Metodicky řídí a organizuje opatření na úseku prevence a represe podle právních předpisů v 

rozsahu své působnosti a při kontrolní činnosti dbá na vytváření podmínek pro maximální 

zabezpečení firmy. 

Základní povinnosti: 

a) metodicky vede a koordinuje činnost PO na pracovištích, 

b) sleduje vývoj v oblasti PO z hlediska nejnovějších poznatků technického rozvoje a snaţí se 

poznatky uplatňovat v praxi, 

c) vede přehledy o poţárech, příčinách a dle poznatků navrhuje opatření k jejich zabránění, 

d) na základě poţadavku vedení firmy zpracovává zprávy o stavu PO ve firmě, 

e) vede dokumentaci PO dle platných předpisů, 
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f) sleduje vzdělávání zaměstnanců a spolupracuje s odpovědnými vedoucími v otázce školení 

zaměstnanců, 

g) provádí kontrolní činnost, 

h) spolupracuje s odbornými útvary firmy na vývoji nové technologie, zavádění nových 

strojů, stavebních úpravách a vyjadřuje se k projektům z hlediska PO, 

i) spolupracuje s pracovníky státního poţárního dozoru při řešení otázek PO ve firmě, 

j) je nápomocen při vyšetřování příčin poţáru a na vyţádání zpracovává podklady nutné ke 

zjištění příčiny poţáru, 

k) navrhuje vhodné odstraňování závad zjištěných při kontrolách, 

l) provádí kontrolu stavu PO a zabezpečuje, aby všechna poţárně nebezpečná místa byla 

opatřena výstraţnými tabulkami. 

Odborně způsobilá osoba provádí dále tyto úkoly v oblasti PO: 

a) 1 x ročně provádí kontrolu reálnosti a úplnosti dokumentace poţární ochrany 

b) 1 x za 3 roky provádí školení vedoucích zaměstnanců o poţární ochraně 

c) 1 x za 3 měsíce provádí kontrolu dodrţování předpisů o poţární ochraně  

 

5. Systém kontroly PO  

a) Ředitel - provádí nepravidelně kontroly všech pracovišť a všech zaměstnanců z hlediska 

dodrţování předpisů a povinností na úseku PO. 

b) Manaţer a vedoucí oddělení - v kaţdodenním provozu kontroluje svěřené pracoviště 

z hlediska zabezpečení PO a kontroluje dodrţování povinností na úseku PO u svých 

podřízených. Při denních kontrolách se zaměřuje na přístupnost únikových cest a východů, 

přístupnost PHP, poţárně bezpečnostních zařízení, hlavních vypínačů a uzávěrů médií. 

c) Odborně způsobilá osoba provádí kontrolu dodrţování povinností na úseku poţární 

ochrany a celého systému PO pravidelně 1 x za 3 měsíce v rozsahu Plánu činnosti na 

příslušný rok.  

d) Externí údrţba - provádí nepravidelné kontroly zabezpečení objektu z hlediska PO a 

dodrţování předpisů o PO ze strany zaměstnanců, zodpovídá za zajištění provozu poţárně 

bezpečnostních a technických zařízení (kontroly, revize apod.). Při denních kontrolách se 
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zaměřuje na přístupnost únikových cest a východů, přístupnost PHP, poţárně 

bezpečnostních zařízení, hlavních vypínačů a uzávěrů médií. 

 

6. Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení poţární ochrany 

a) Provozovatel musí udrţovat volné únikové cesty v celé jejich šíři a musí zajistit dostupnost 

únikových východů. 

b) Provozovatel musí trvale dodrţovat projektovou dokumentaci v té části, kde je grafické 

rozmístění jednotlivých regálových systémů. Musí být dodrţeny stanovené šířky 

komunikačních cest mezi regálovými systémy. Stejně tak je nutné dodrţovat stanovenou 

výšku pro jednotlivé regály tak, aby nedošlo ke sníţení účinnosti poţárně bezpečnostních 

zařízení. 

c)  Provozovatel musí při skladování hořlavých kapalin dodrţovat ČSN 65 0201. Kapaliny   

 musí být uloţeny v přepravních obalech.  

d)  Svařování či jakékoliv jiné práce s otevřeným ohněm lze v objektu provádět pouze za   

 podmínek poţární bezpečnosti stanovených ve vyhlášce MV č. 87/2000 Sb.  

f) Veškerá elektrická zařízení a osvětlovací tělesa je nutné trvale udrţovat v plně funkčním, 

nepoškozeném a kompletním stavu včetně ochranných krytů. Zásahy do elektrické 

instalace a zařízení či jejich opravy mohou provádět pouze osoby odborně způsobilé k 

této činnosti. V okolí elektrických zařízení musí být udrţována čistota - nesmí být 

obkládána hořlavými materiály. Elektrická zařízení v prostoru s nebezpečím poţáru musí 

být alespoň pod občasným odborným dohledem. 

g) Ve všech technických místnostech udrţovat předepsaný pořádek a čistotu a neukládat zde 

materiály a předměty, které nesouvisí s jejich provozem.  
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7. Poţadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údrţbou a 

opravami technických a technologických zařízení 

    Všichni zaměstnanci obsluhující poţárně bezpečnostní zařízení musí být proškoleni 

dodavatelem těchto zařízení. Zaměstnanci údrţby zabezpečující kontrolu a drobnou údrţbu 

elektroinstalace musí mít oprávnění alespoň v rozsahu § 4 vyhlášky č. 50/ 1978. Opravy 

technických a poţárně bezpečnostních zařízení provádějí externí firmy na základě servisních 

smluv. 

 

8. Vymezení poţadavků na údrţbu, kontroly a opravy technických zařízení: 

    Provozovatel má uzavřené servisní smlouvy na údrţbu, opravy a kontroly 

provozuschopnosti všech technických zařízení. Kontroly jednotlivých zařízení provádí 

zaměstnanec údrţby dle návodu k obsluze a údrţbě a dle vnitřních předpisů provozovatele. 

 

9. Určení systému provádění preventivních poţárních prohlídek:  

    Preventivní poţární prohlídky jsou prováděny odborně způsobilou osobou 1 x za 3 měsíce 

v rozsahu Plánu činnosti na příslušný rok.  

    Poţární preventivní prohlídky jsou prováděny v rámci celého objektu SM ….. 

Z preventivní poţární prohlídky je vyhotoven záznam o kontrole a je proveden zápis do 

poţární knihy. 

    Předmětem preventivních poţárních prohlídek je vţdy zjišťování stavu zabezpečení poţární 

ochrany, způsobu dodrţování podmínek poţární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění 

povinností stanovených předpisy o poţární ochraně. 

    Cílem preventivních poţárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od 

ţádoucího stavu. Lhůty k odstranění zjištěných poţárních závad navrhuje osoba provádějící 

preventivní poţární prohlídku. 

    Záznam o preventivní poţární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a 

pracoviště, zjištěné skutečnosti, navrţená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich 

splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího 

zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby a záznam o splnění 

navrţených opatření. 
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10. Stanovení poţadavků na provádění cvičného poţárního poplachu, na zpracování 

poţárního evakuačního plánu a dokumentace zdolávání poţáru: 

    Cvičný poţární poplach vzhledem k charakteru objektu není třeba provádět. 

11. Zajištění poţární ochrany v době sníţeného provozu a v mimopracovní době: 

    Objekt je v mimopracovní době uzamčen a střeţen bezpečnostní sluţbou.  

12. Určení ohlašoven poţárů:  

    Ohlašovna poţárů v prostorách SM …… nebude zřízena.  

13. Doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností. 

    Pro společnost …..  smluvně zajišťuje funkci odborně způsobilé osoby firma ……..  

Seznam dokumentace PO: 

Pro provoz OJ je vedena dokumentace PO takto: 

1. Dokumentace o začlenění do kategorie činností 

2. Stanovení organizace zabezpečení PO 

3. Poţární řád – pro provozní jednotku se nezpracovává 

4. Poţární poplachové směrnice  

5. Poţární evakuační plán (textová a grafická část) – pro provozní jednotku se 

nezpracovává 

6. Dokumentace zdolávání poţáru – pro provozní jednotku se nezpracovává 

7. Řád ohlašovny poţárů – pro provozní jednotku se nezpracovává 

8. Dokumentace o školení PO (tematické plány, záznamy)  

9. Poţární kniha  

10. Směrnice pro svařování a práce s nebezpečím vzniku poţáru  

11. Směrnice pro činnost preventivních poţárních hlídek – pro provozní jednotku se 

nezpracovává 

 

Schválil:                                                        Dne:  Účinnost od:  

Účinnost pro:  
Počet stran:   

Zpracoval:  
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TÉMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

O POŢÁRNÍ OCHRANĚ 

Adresa provozovatele 

Logo provozovatele 
Název dokumentu 

 

 

 

    Základním předpisem k provedení školení zaměstnanců o poţární ochraně je vyhláška MV  

č. 246/2001 Sb. 

    Školení zaměstnanců o PO se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí 

zaměstnance. 

     Pro fyzické osoby, které se zdrţují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osob, se školení o PO zabezpečuje, jestliţe tyto osoby vykonávají poţárně 

nebezpečné činnosti nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi. 

 

Školení vedoucích zaměstnanců o PO se provádí ihned při nástupu do funkce. Školení provádí 

odborně způsobilá osoba a opakuje se 1x za 3 roky. 

 

Školení zaměstnanců o PO provádí proškolený vedoucí zaměstnanec (školitel) při nástupu do 

zaměstnání a při kaţdé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se 

tím mění i obsah skutečností, se kterými má být zaměstnanec seznámen. 

Školení se opakuje 1x za 2 rok. 
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Tématický plán a časový rozsah školení o PO pro zaměstnance 

 

 

a) organizace a zajištění poţární ochrany a základní povinnosti vyplývající z předpisů  

o PO (zákon č. 133/1985 Sb., vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a další podle specifik činnosti). 

 počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku poţáru, zejména při pouţívání tepelných, 

elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování hořlavých a poţ. 

nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm nebo jiným zdrojem 

zapálení 

 zajistit přístup k rozvodným zařízením el. energie a k uzávěrům plynu, vody a topení 

 plnit příkazy a dodrţovat zákazy týkající se PO (kouření, dodrţování pořádku apod.) 

 neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku poţáru 

 zajistit přístup k poţárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům poţární 

ochrany a udrţovat je v provozuschopném stavu 

 nepoškozovat nebo zneuţívat hasící přístroje, nebo jiné věcné  prostředky PO 

 dodrţovat podmínky nebo návody vztahující se k poţární bezpečnosti výrobků nebo 

činností                                                                         

                                                                                                             ........................10 minut 

 

 

b) poţární nebezpečí při provozovaných činnostech  

 poţární nebezpečí vyplývající z obchodní činnosti a skladovaných látek a pod., 

 moţné příčiny vzniku poţáru na pracovišti a opatření k jejich  předcházení, 

 povolené způsoby pouţívání topidel (tepelných spotřebičů) pouţívání otevřeného ohně, 

 poţární nebezpečí vyplývající z pouţívání tepelných spotřebičů,  otevřeného ohně 
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    .....................15 minut 

 

c) dokumentace poţární ochrany a její význam 

 směrnice pro organizační zabezpečení poţární ochrany  

 poţární řád pracoviště, 

 poţární poplachové směrnice, 

 poţární evakuační plán          

                   

                                     

              …................10 minut 

 

 

d) zvláštní poţadavky na provoz, údrţbu a obsluhu zařízení v případě poţáru 

 vyvolání poţárního poplachu, 

 organizace prvního zásahu, 

 přivolání poţární jednotky, 

 zabezpečení zasaţeného prostoru (vypnutí elektr. proudu,  únikové cesty), 

 seznámení s umístěním hl. vypínačů el. proudu, uzávěru plynu, vody apod. 

          .......................10 minut 

 

e) zajištění PO v době sníţeného provozu  

         .....................  5 minut 

 

 

f) rozmístění a způsob pouţití věcných prostředků PO umístěných na pracovišti  

 .......................15 minut 

 

g) funkce a obsluha poţárně bezpečnostních zařízení na pracovišti  
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.......................10 minut 

 

Celkový rozsah školení činí                                        .....................75 minut 

 

Tématický plán a časový rozsah školení o PO pro vedoucí zaměstnance 

    Školení bude ukončeno ověřením znalostí formou testů. Zkušební testy budou obsahovat 

otázky v návaznosti na tématický plán školení. Neprospěje ten, který zodpoví správně jen 75 

% otázek a méně. 

    Vedoucí zaměstnanci, kteří při ověřování vědomostí neuspěli, t.j. kteří zodpoví jen  

75 % otázek testu nebo méně, jsou povinni se podrobit do 3 měsíců novému ověření znalostí. 

    Školení provádí odborně způsobilá osoba a opakuje se jednou za tři roky.  

 

a) organizace a zajištění poţární ochrany a základní povinnosti vyplývající z předpisů  

o PO (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a další 

podle specifik činnosti). 

 povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob  

 odborná způsobilost v PO  

 preventivní poţární hlídky  

 dokumentace PO  

 státní poţární dozor  

 postihy  

 

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb. 

 povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob  

 školení a odborná příprava o poţární ochraně  

........................20 minut 

 

 



77 

 

b) poţární nebezpečí vyplývající z výroby a činností včetně provozu el. zařízení. 

 podmínky pro hoření materiálů, 

 pouţívané materiály, jejich poţárně technické charakteristiky, 

 charakteristika jednotlivých pracovišť, 

 zajištění a provádění poţárně nebezpečných prací, 

 instalace a pouţívání tepelných spotřebičů, 

 revize el. zařízení a el. přenosného nářadí, 

 kouření na pracovištích       

         .....................15 minut 

 

c) dokumentace PO dle  vyhl. MV č.246/2001 Sb. 

 směrnice pro organizační zabezpečení poţární ochrany  

 poţární řády pracovišť  

 poţární poplachové směrnice  

 poţární evakuační plán  

 poţární kniha  

 činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím     

..................... 10 minut 

d) zvláštní poţadavky na provoz, údrţbu a obsluhu zařízení v případě poţáru 

 vyvolání poţárního poplachu, 

 organizace prvního zásahu, 

 přivolání poţární jednotky, 

 zabezpečení zasaţeného prostoru (vypnutí elektr. proudu, únikové cesty), 

 seznámení s umístěním hl. vypínačů el. proudu, uzávěru plynu, vody apod. 

 .......................10 minut 
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e) zajištění PO v době sníţeného provozu  

 .......................  5 minut 

 

f) rozmístění a způsob pouţití věcných prostředků PO umístěných na pracovišti  

 běţné hasební prostředky, jejich vlastnosti a pouţití 

 jednoduché hasicí prostředky, přenosné hasicí přístroje a jejich  pouţití 

 výpočet počtu a umístění hasících přístrojů, zajištění jejich  

pohotovosti, odpovědnost za jejich provozuschopnost 

.......................15 minut 

 

g) funkce a obsluha poţárně bezpečnostních zařízení na pracovišti  

.......................10 minut 

 

Celkový rozsah školení činí                               ..................85 minut 

 

 

Základní předpisy v poţární ochraně 

    V rámci školení o PO jsou probírány tyto související právní a technické předpisy: 

1) zákon o poţární ochraně č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

2) vyhláška MV č. 246/2001 Sb. 

3) vyhláška MV č. 87/2000 Sb. – poţární bezpečnost při sváření  

4) vyhláška MV č. 23/2008 Sb. – o technických podmínkách poţární ochrany staveb. 

5) ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky  

6) ČSN 05 0601 - Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů.  

7) ČSN 05 0630 - Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové  svařování kovů 

8) ČSN 06 1008 - Poţární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů  tepla 

9) ČSN 33 2000-3 - Elektrotechnické předpisy. Stanovení základních charakteristik  

10) ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady 
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11) ČSN 73 0802 - Poţární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

12)  ČSN 73 0804 - Poţární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 

13)  ČSN 73 0818 - Poţární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami 

14)  ČSN 73 0824 - Poţární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých  látek 

15)  ČSN 73 0845 - Poţární bezpečnost staveb. Sklady 

16)  ČSN 73 0873 - Poţární bezpečnost staveb. Poţární vodovody 

17)  ČSN 38 9000 - Poţární ochrana, prostředky, názvosloví 

18)  ČSN 38 9100 - Přenosné hasící přístroje 

 

 

Schválil:                                                          Dne:  Účinnost od:  

Účinnost pro:  
Počet stran:   

Zpracoval:  
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POŢÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE 

Adresa provozovatele 

Logo provozovatele 
Název dokumentu 

 

a) Osoba, která zpozoruje poţár, je dle zákona č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, povinna  

provést nutná opatření pro záchranu ohroţených osob, uhasit poţár, jestliţe je to moţné nebo     

provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit neodkladně poţár nebo zabezpečit jeho    

ohlášení. Případný poţár se hlásí na telefonním čísle 150. 

 

b) Poţární poplach se vyhlašuje voláním " HOŘÍ ". 

 

c) Povinnosti při vyhlášení poţárního poplachu: 

- zajistit evakuaci osob ze zasaţeného úseku, následně zajistit evakuaci materiálu a 

všech hořlavých látek, současně zabezpečit přístupové a únikové cesty, dále se 

podřídit příkazům velitele zasahujících poţárních jednotek. 

- všichni občané jsou povinni uposlechnout příkazů příslušníků zasahujících jednotek. 

- v případě, ţe rozsah poţáru by ohrozil ţivoty osob provádějících hasební zásah a 

eventuálně jiné záchranné práce na majetku, musí tyto osoby okamţitě opustit 

budovu; největší pozornost musí být věnována záchraně lidských ţivotů! 
 
 

d) Telefonní číslo místa pro ohlášení poţáru je 150 

 
e) Telefonní čísla: 

Hasiči 150 

Zdravotnická záchranná služba 155 

Policie 158 

Městská policie 156 

Jednotné evropské číslo tísňového  

Volání 
112 

Elektrický proud 800 225 577 
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Schválil:                                                                               Dne:  Účinnost od:  

Účinnost pro:  
Počet stran:   

Zpracoval:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voda 567 301 471  

Plyn 1239 
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POŢÁRNÍ ŘÁD PRODEJNÍ PLOCHY A SKLADU ZBOŢÍ 

 

Adresa provozovatele 

Logo provozovatele 
Název dokumentu 

 

 

 

Tento poţární řád byl zpracován na základě ustanovení § 15 zákona č.133/85 Sb., o poţární 

ochraně, v platném znění a v rozsahu § 31 vyhl. 246/2001 Sb. v platném znění. 

 

a) Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky poţárního nebezpečí : 

    Skladování a prodej širokého sortimentu potravinářského a nepotravinářského zboţí. 

Nepotravinářské zboţí zahrnuje zboţí průmyslové, elektrotechnické, textilní a drogistické. 

Zboţí je přiváţeno nákladními nebo dodávkovými automobily a vykládáno na příjmu zboţí. 

Ukládáno je do skladu a postupně přemisťováno na prodejní plochu, kde je převáţně 

samoobsluţným způsobem prodáváno, na prodejní ploše je pekárna (dopékání polotovarů) a 

obsluţný pult lahůdek. Součástí objektu je část určená pro nájem drobnými prodejci (mall) - 

jako např. lékárna, tabák, oděvy a květiny. Provoz je vícesměnný. Celkový počet osob 

v objektu dle PBŘ je max. 872.                                                 

    S přihlédnutím ke způsobu vyuţití objektu vyplývá nebezpečí v největší míře ze 

soustředění značného mnoţství hořlavých materiálů na velké ploše hypermarketu  a stavebně 

oddělených skladů. Vysoké poţární zatíţení tohoto prostoru je dáno pouţívanými obalovými 

materiály (papír, karton, folie, dřevo, plasty), dále i samotnými výrobky (hygienické a 

papírnické zboţí, textil, kosmetické přípravky, hračky, domácí potřeby, plastové výrobky) a 

druhy potravin (mouka, cukr, ovesné vločky, oleje, tuky, více neţ 40%-ní alkohol, tabák). 

    Rozhodujícím faktorem pro zjištění moţnosti vzniku poţáru a jeho průběhu jsou specifické 

vlastnosti (a nikoliv samotná manipulace s nimi) vyskytujících se skladovaných hořlavých 
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látek a hmot, tj. zejména: 

 papíru a kartonu - obaly, krabice, dokumentace, desky, papír a papírové výrobky, 

buničina 

 textilu - části oblečení, prádlo, ponoţky, punčocháče, přikrývky, … 

 plastů - nádoby, obaly, folie, hračky, izolace vodičů, … 

 potravin - mouka a moučné výrobky, sušené zboţí (koření, tabák), tuky, oleje, 

víceprocentní alkohol, obilniny, cukr,… 

 drogistických výrobků. 

 hořlavých kapalin - oleje, barvy, laky apod. 

 zábavné pyrotechniky - pouze pyrotechnické předměty I. a II. třídy.  

 

b) Poţárně technické charakteristiky skladovaných látek: 

Poţárně technické charakteristiky skladovaných látek jsou uvedeny v dokumentaci poţární 

ochrany, část XI. 

 

c) Nejvýše přípustné mnoţství látek v místě provozované činnosti: 

    V tomto případě je mnoţství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované 

činnosti omezeno podlahovou plochou skladu a kapacitou prodejního prostoru. 

V prodejních prostorách můţe být uloţeno nejvýše 2 m
3
 hořlavých kapalin, z toho 400 l I. 

třídy nebezpečnosti. Ve skladu zboţí můţe být uloţeno nejvýše 250 litrů hořlavých kapalin, 

z toho 50 litrů I. třídy nebezpečnosti. 

 

Pyrotechnické  předměty  třídy II se mohou skladovat: 

a) v prodejní místnosti, a to v nejvyšším mnoţství 100 kg, které však nesmí obsahovat více 

neţ 20 kg pyrotechnických sloţí, 

b) v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob v nejvyšším mnoţství 300 kg, 

které  však nesmí obsahovat více neţ 60 kg pyrotechnických sloţí. 

 

d) Stanovení podmínek poţární bezpečnosti: 

1. Zaměstnanci pracující na těchto pracovištích musí být řádně seznámeni s předpisy poţární 

ochrany týkající se činnosti na pracovištích a tímto poţárním řádem. 
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2. Vstup na pracoviště musí být označen bezpečnostními tabulkami „Zákaz kouření a 

manipulace s plamenem“ dle ČSN ISO 3864. 

3. Tepelné spotřebiče nesmí být v těchto prostorách instalovány.  

4. Bezpečné vzdálenosti pro skladování zboţí - od těles ústředního vytápění min. 100 mm a 

od osvětlovacích těles min. 500 mm. 

5. Materiál musí být ukládán tak, aby nedošlo k zastavění nebo sníţení průchodnosti 

únikových cest, případně k znemoţnění přístupu k uzávěrům vody, plynu, elektrické 

energie a hasícím přístrojům. Únikové cesty a východy musí být řádně označeny 

informativními značkami. 

6. V prostorách skladu budou umístěny pouze materiály, které souvisí s jeho provozem. 

7. V celém objektu Hypermarketu je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm 

(plamenem). 

8. V místě, kde je kouření povoleno se nedopalky od cigaret a zápalky smí odkládat pouze 

do nádob z nehořlavého materiálu - do těchto nádob se nesmí odkládat hořlavý odpad. 

9. Nádoby na nedopalky od cigaret a zápalky se nesmí při vynášení vysypávat do 

papírových pytlů nebo nádob s hořlavým odpadem. 

10. Likvidace rozlitých hořlavých kapalin provádět např. zasypáním speciálním k tomu 

určeným absorbčním materiálem. Absorbční materiál s nasáklou HK skladovat v kovové 

uzavíratelné označené nádobě v určeném prostoru do doby, neţ bude provedena jeho 

bezpečná likvidace (např. odvozem na skládku nebezpečných odpadů). 

11. Veškerý provoz, údrţba a revize elektrických zařízení, hromosvodů, EPS, SHZ, ZOTK a 

všech dalších technických zařízení musí být prováděno v souladu s příslušnými platnými 

předpisy. 

12. Provozovatel musí při prodeji a skladování zábavné pyrotechniky dodrţovat ustanovení 

vyhlášky ČBÚ č.174/1992 Sb. a směrnici pro pyrotechnické výrobky S-PO-II. 

13. V případě provádění jakýchkoliv činností, při nichţ hrozí zvýšené nebezpečí vzniku 

poţáru (zejména sváření, řezání a broušení kovů) musí být stanovena preventivní opatření 

dle směrnice  pro tyto činnosti S-PO-I. Zahájení prací je moţné aţ po stanovení zvláštních 

poţárně bezpečnostních opatření, jejich zabezpečení a po seznámení všech 
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zainteresovaných osob. Tyto činnosti můţe povolit pouze ředitel HM nebo manaţer ve 

sluţbě po splnění všech poţadovaných opatření. 

14. Při skladování zboţí (zejména v prostoru skladu) musí být dodrţena minimální vzdálenost 

skladovaného zboţí od sprinklerových hlavic, coţ je 100 cm. 

 

 

e) Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek 

poţární bezpečnosti: 

1. Za zajištění podmínek poţární bezpečnosti v celém objektu zodpovídá ředitel 

hypermarketu nebo manaţer ve sluţbě, který má oprávnění rozhodovat i o všech 

opatřeních, která souvisí s poţární ochranou. 

2. Opravy, úpravy a jiné práce, při kterých je třeba pouţít otevřeného ohně nebo jiného 

zdroje zapálení (svařování, broušení apod.) se povaţují za práce s nebezpečím vzniku 

poţáru a lze je provádět jen v souladu se „Směrnicí pro sváření a práce s nebezpečím 

vzniku poţáru“, která je součástí dokumentace PO provozovatele. 

3. Během takovýchto prováděných prací musí kromě svářeče (brusiče apod.) být přítomen 

na pracovišti ještě nejméně jeden poučený zaměstnanec, který bude provádět asistenční 

poţární dohled nad pracovištěm. 

4. Po skončení prováděných prací musí být po dobu nejméně 8 hodin určeným a poučeným 

zaměstnancem prováděn následný poţární dohled. Lze přitom v souladu s vyhl. č. 

87/2000 Sb. určit formu poţárního dohledu, tzn. je moţné tento dohled vykonávat pouze 

kontrolou např. vţdy po 2 hodinách s prokazatelným zápisem výsledku kontroly.  

5. Za zabezpečení stanovených podmínek poţární bezpečnosti na jednotlivých úsecích 

zodpovídají jednotliví manaţeři a vedoucí úseků. 

 

e) Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných 

únikových cest: 

    Provozovatel musí trvale dodrţovat projektovou dokumentaci v té části, kde je grafické 

rozmístění jednotlivých regálových systémů. Hlavní komunikace v prodejních místnostech 



86 

 

musí mít průchozí šířku minimálně 2500 mm, nejmenší průchozí šířka mezi regály musí být 

1925 mm. 

    Všechny únikové cesty musí být volné v celé jejich šíři a musí být zajištěna přístupnost 

všech únikových východů. 

 

f) Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance: 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

Schválil:                                               Dne:   Účinnost od:  

Účinnost pro:  
Počet stran:   

Zpracoval:  

 

 Přílohou poţárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní poţární hlídky, přehled o 

umístění výstraţných a bezpečnostních značek, věcných prostředků poţární ochrany a 

poţárně bezpečnostních zařízení. 

 

příloha č. 1 

 

Pokyny a seznam členů preventivních požárních hlídek 

 

 

Zásady pro činnost preventivních poţárních hlídek 

 

    Preventivní poţární hlídka se zřizuje v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých 

se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým poţárním nebezpečím.  Preventivní poţární 

hlídka musí být sloţena z více členů. Počet členů preventivní poţární hlídky musí být 

adekvátní úkolu, který má hlídka zajišťovat. 

     Preventivní poţární hlídka je vţdy vícečlenná, jmenování velitele preventivní poţární 
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hlídky v tomto případě (směnování a nepravidelné střídání směn) nelze jednoznačně zajistit. 

Velitelem preventivní poţární hlídky je v případě vyhlášení poţárního poplachu vţdy 

sluţebně nejvýše postavený zaměstnanec provozovatele, který je určen jako preventivní 

poţární hlídka.  

    Při vyhlášení poţárního poplachu se členové preventivních poţárních hlídek pracovišť, 

pokud jsou na svém pracovišti, dostaví na svá pracoviště a plní své úkoly. 

    V případě poţáru jsou členové preventivní poţární hlídky po splnění svých úkolů 

nápomocni při evakuaci a řídí se pokyny pracovníka řídícího evakuaci, příp. pokyny velitele 

zásahu. Pomáhají při evakuaci majetku, materiálu, zboţí apod. 

 

Činnost preventivní poţární hlídky při činnostech se zvýšeným poţárním nebezpečím 

 

 důkladně se seznámit s charakterem činností, objektem a podmínkami zabezpečované 

činnosti na místě samém. 

 seznámení s objektem - únikovými východy, rozmístěním poţárních hydrantů a hasících 

přístrojů, hlavními riziky, které by mohly způsobit poţár, se všemi dalšími souvisejícími 

bezpečnostními opatřeními při dané činnosti a v daném objektu a s veškerými předpisy pro 

provozování dané činnosti. 

 všichni členové preventivní poţární hlídky musí absolvovat odbornou přípravu 

preventivních poţárních hlídek 1 x ročně. Musí být seznámeni s poţárními předpisy pro 

dané pracoviště. 

 členové preventivní poţární hlídky dohlíţejí na dodrţování předpisů o poţární ochraně 

upravujících poţadavky poţární bezpečnosti prováděné činnosti. 

 všichni členové preventivní poţární hlídky znají své povinnosti v případě vzniku poţáru a 

tyto začnou okamţitě po vyhlášení poţárního poplachu plnit. Kaţdý člen má přiděleny 

konkrétní úkoly pro případ vzniku poţáru : 

 

Velitel preventivní poţární hlídky zejména dbá o to, aby byl dodrţován poţární řád. Odpovídá 

za činnost členů preventivní poţární hlídky a kontroluje připravenost hasicích prostředků. Při 

poţáru do příjezdu poţární jednotky řídí hasební zásah a organizuje evakuaci osob a 

materiálu. Velitelem je vţdy sluţebně nejvýše postavený zaměstnanec. 

Členové preventivní poţární hlídky spolu s velitelem preventivní poţární hlídky dohlíţí na 
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dodrţování poţárně bezpečnostních předpisů při provozu objektu. Po ukončení pracovní doby 

překontrolují, zda jsou vypnuty určené elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení. Dohlíţí 

na připravenost hasebních prostředků a na to, aby nebyly zarovnávány únikové cesty a 

východy.  

 Při vyhlášení poţárního poplachu plní členové poţární hlídky své úkoly podle instrukcí 

velitele preventivní poţární hlídky. V případě poţáru jsou nápomocni při evakuaci a řídí se 

pokyny zaměstnance řídícího evakuaci, příp. pokyny velitele zásahu.  

 Hašení poţáru bude provedeno přenosnými hasicími přístroji, případně hydranty. Není-li 

moţné uhasit poţár pro jeho velkou intenzitu nebo rozsah apod., ohlásí určený člen 

preventivní poţární hlídky tuto skutečnost na ohlašovnu poţáru HZS, další členové 

preventivní poţární hlídky brání dostupnými prostředky rozšíření poţáru. 

 Na další likvidaci poţáru se členové preventivní poţární hlídky účastní dle pokynů a 

poţadavků velitele zasahujících jednotek PO, poskytnou jednotkám PO veškeré informace 

o poţáru (mnoţství a druh hořlavých látek, zdroje vody, informace o evakuaci, únikových 

a zásahových cestách apod.). 

 Dle poţadavku velitele zásahu se jeden člen preventivní poţární hlídky podílí na zajištění 

vypnutí přívodu el. energie.  

 podaří-li se preventivní poţární hlídce uhasit vzniklý poţár, je velitel povinen tuto 

skutečnost oznámit řediteli hypermarketu. 

 

Činnost preventivní poţární hlídky při provádění činnosti s nebezpečím vzniku poţáru 

nebo při svářečských pracích. 

Tyto preventivní požární hlídky jsou zřízeny na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti. 

 důkladně se seznámit s charakterem činností a podmínkami zabezpečované činnosti na 

místě samém 

 seznámení s objektem - únikovými východy, rozmístěním poţárních hydrantů a hasících 

přístrojů, hlavními riziky, které by mohly způsobit poţár a se všemi dalšími souvisejícími 

bezpečnostními opatřeními při dané činnosti a v daném objektu 

 před zahájením činnosti musí preventivní poţární hlídka zkontrolovat, zda jsou realizována 

všechna opatření a zjištěné nedostatky jsou odstraněny. Po provedení kontroly pak můţe 

dát pokyn k zahájení činnosti. 
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 po dobu, kdy preventivní poţární hlídka vykonává svou činnost, je povinna sledovat dění v 

kontrolovaném úseku. Při této činnosti dohlíţí zejména na dodrţování poţárně  

bezpečnostních opatření, která byla stanovena pro tuto činnost. 

 i v tomto případě musí mít kaţdý z členů preventivní poţární hlídky přesně určen svůj 

úkol. 

 preventivní poţární hlídka se nesmí z hlídaného prostoru vzdálit. 

 preventivní poţární hlídka před zahájením činnosti musí být vybavena potřebnými 

prostředky pro svou činnost (např. hasící přístroj). Tyto prostředky musí být určeny dle 

charakteru činnosti individuálně 

 preventivní poţární hlídka vykonává zpravidla dozor nad jedním pracovištěm, kde se 

provádí činnost s nebezpečím vzniku poţáru či sváření 

 po skončení činnosti s nebezpečím vzniku poţáru, kde se pouţíval otevřený oheň (např. 

svařování, lepení střešní krytiny apod.), musí být zajištěna kontrola pracoviště (objektu) 

nejméně po dobu následujících 8 hodin formou pochůzkové činnosti. Ukončení své 

činnosti oznámí preventivní poţární hlídka pracovníkovi, který vykonává následný dozor 

 zpozoruje-li pracovník poţár, je povinen jej uhasit. Není-li schopen sám ani ve spolupráci s 

ostatními členy preventivní poţární hlídky poţár uhasit, oznámí vznik poţáru na místo pro 

ohlášení poţáru a snaţí se dostupnými prostředky (hasící přístroje) zabránit rozšíření 

poţáru 

 úkoly členů preventivní poţární hlídky v případě vzniku poţáru jsou totoţné s úkoly členů 

preventivní poţární hlídky na pracovištích se zvýšeným poţárním nebezpečím 

 podaří-li se preventivní poţární hlídce uhasit vzniklý poţár, je velitel povinen tuto 

skutečnost oznámit řediteli hypermarketu. Po odstranění závad, které způsobily poţár je 

moţné pokračovat v započaté činnosti 
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Prostor prodejny a skladu zboţí 

 

Členové PPH 

 

  

 

příloha č. 2 

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek 

  

  Objekt           Druh tabulky                                           

 

  Prodejna       ZK 

  Sklad zboţí       ZK, NVZ 

  Rozvaděče       PE, NH, VN 

 

 

 

vysvětlivky: 

NVZ ............. „Nepovolaným vstup zakázán“ 

ZK ...............„ „Zákaz kouření a vstupu s plamenem“ 

PE ...............„ „Pozor elektrické zařízení“  

NV ............... „Nehas vodou ani pěnovým přístrojem“  

příjmení a jméno příjmení a jméno 

  

  

  

  

  

  



91 

 

příloha č. 3 

 

Přehled věcných prostředků požární ochrany 

 

Typ     Počet             Umístění 

 

 

Přehled požárně bezpečnostních zařízení 

 

1. Tlačítkové a samočinné hlásiče Elektrické poţární signalizace ve všech prostorách 

hypermarketu. 

2. Zařízení dálkového přenosu. 

3. Stabilní hasící zařízení - všechny  prostory vyjma el. rozvoden jsou zabezpečeny vodním 

sprinklerovým systémem. 

4. V prostoru prodejny je instalováno zařízení pro odvod kouře a tepla při poţáru 

5. V objektu je instalováno nouzové osvětlení a nouzové sdělovací zařízení. 

6. V objektu je instalováno funkční vybavení dveří a bezpečnostní a výstraţné značení. 

7. Objekt je vybaven zařízením pro zásobování poţární vodou - vnější odběrné místo tvoří  

nadzemní hydranty a jeden suchovod.  

8. V otvorech v poţárně dělících konstrukcích jsou instalovány poţární uzávěry otvorů - 

poţární dveře.V poţárně dělících konstrukcích jsou instalovány poţární ucpávky. 

9. Objekt je vybaven náhradními zdroji elektrické energie - dieselagregát a bateriový zdroj 

UPS. 
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POŢÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN 

Adresa provozovatele 

Logo provozovatele 
Název dokumentu 

 

 

Poţární evakuační plán upravuje postup evakuace osob ze všech prostor objektu v případě 

vzniku poţáru nebo jiné nenadálé situace ohroţující zdraví a ţivoty osob. Evakuace objektu 

se provede vţdy v případě vzniku poţáru nebo jiné havárie, poruchy či události, která by 

mohla mít za následek ohroţení zdraví a ţivotu osob. Při vyhodnocení situace je nutno 

předpokládat vţdy nejnepříznivější následky, ke kterým by mohlo vlivem nastalé události 

dojít. Pokyny k řízení evakuace musí být vydávány stručně, srozumitelně a rozhodně tak, aby 

se zabránilo vzniku paniky. Fyzicky zdatnější osoby pomáhají slabším nebo méně 

pohyblivým osobám, nezraněné osoby pomáhají zraněným osobám, dospělé osoby pomáhají 

dětem. Určení zaměstnanci jednotlivých oddělení kontrolují evakuaci prostor svých oddělení. 

 

Ohlašovna poţárů: 

 

- MÍSTNOST OP               klapka 352 

- Hasičský záchranný sbor    150 

- Linka tísňového volání   112 

 

 

a) Určení osoby, která bude evakuaci organizovat a místo, ze kterého bude evakuace 

řízena 

Evakuaci řídí: ředitel hypermarketu, manaţer ve sluţbě, vedoucí nebo velitel směny VBS. Po 

vyhlášení poţárního poplachu se členové preventivní poţární hlídky dostaví na místo určené 
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hlášením a plní pokyny řídícího evakuace. Členové VBS provádí hasební zásah a zajišťují 

evakuaci u východů z objektu. V případě přítomnosti Jednotky HZS nebo Policie ČR 

evakuaci řídí velitel zásahu za součinnosti se řídícím evakuace. Evakuace bude organizována 

řídícím evakuace z místnosti VBS a členy VBS u jednotlivých východů z objektu. Řídící 

evakuace určí spojky z řad zaměstnanců pro kontrolu evakuace jednotlivých prostor. Vedoucí 

směny VBS organizuje evakuaci pomocí vysílačky. 

 

Evakuace se vyhlašuje: 

Hlasovou zprávou ve vnitřním rozhlase s nuceným odposlechem tohoto znění (nebo 

spuštěním nahrané zprávy): 

Vážení zákazníci, v objektu došlo k technické závadě, prosím zanechte nákupní vozíky na 

místě, přesuňte se k nejbližšímu únikovému východu s nápisem EXIT a urychleně opusťte 

objekt. Dodržujte, prosím, pokyny zaměstnanců! Děkujeme.  

 

b) Určení osob a prostředků, s jejichţ pomocí bude evakuace prováděna 

Určení zaměstnanci jednotlivých oddělení, určené spojky z řad zaměstnanců a vedoucí 

pronajatých prostor provádí evakuaci přítomných osob z obchodních prostor a všech veřejně 

přístupných prostor (mall s prodejnami, chodby, toalety apod.). Všichni zaměstnanci a spojky 

kontrolují evakuaci provozních prostor včetně šaten, umýváren, WC a technických místností. 

Řídící evakuace zajistí ostrahu ve východech z objektu, aby bylo zabráněno všem osobám 

vstupovat do objektu. Po dostavení jednotky hasičů řídí evakuaci velitel zásahu ve spoluprácí 

s řídícím evakuace. Po provedené evakuaci členové VBS a určení zaměstnanci zůstavují před 

vstupy do objektu a brání vstupu osob do objektu. Do objektu umoţní vstup pouze osobám, 

které určil velitel zásahu nebo řídící evakuace. 

Řídící evakuace dle potřeby nebo pokynu velitele zásahu zajistí vypnutí technických zařízení 

objektu (elektrický proud, plyn, voda). 

K zajištění organizace pohybu osob v prostoru kolem objektu nebo dopravy v okolí objektu 

můţe řídící evakuace zajistit přivoláním Policie ČR tel. 158 nebo Městské policie tel. 156 

Prostředky k provádění evakuace: evakuační rozhlas, tlačítkové hlásiče elektrické poţární 

signalizace, univerzální klíče, přenosná svítilna. 
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c) Určení cest a způsobu evakuace, místa soustředění osob a kontroly počtu evakuovaných 

osob 

Evakuace bude provedena po všech vyznačených únikových cestách – především hlavními 

východy a označenými únikovými východy přes prostory zázemí objektu. Únikové cesty jsou 

označeny nouzovým osvětlením a nápisy. Otevření dveří východů je zajištěno samootevírači 

ovládanými EPS a tlačítky nouzového otevření dveří. 

Způsob evakuace: Evakuace bude probíhat současně z celého objektu po všech označených 

únikových cestách. Nejdříve je nutné zahájit evakuaci z místností a prostor ohroţených 

poţárem nebo zplodinami hoření přemístěním na únikové cesty - vyznačené pruhy, chodby a 

schodiště, které směřují k východům z objektu. Po provedené evakuaci osob z prostoru 

zásobovacího dvora, zaměstnanci příjmu zboţí zajistí, pokud je to moţné, odjezd automobilů 

dodavatelů 

 

Přehled únikových cest a východů z objektu: 

1. Komunikace uvnitř objektu – Vyznačené únikové cesty na prodejní ploše a v zázemí. 

2. Hlavní a vedlejší východy z prodejní plochy, označené východy přes provozní zázemí 

objektu. 

 

Místa soustředění evakuovaných osob: 

1. Pro zákazníky: Na parkovišti před východem z prodejní plochy. 

2. Pro zaměstnance a další osoby: Na parkovišti před zaměstnaneckým vchodem. 

Osoby nutno shromáţdit tak, aby nebránily příjezdu zasahujících vozidel a vstupu hasičů. 

Řídící evakuace po dohodě s velitelem zásahu nebo Policií ČR zajistí označení zakázaných 

prostor v blízkosti objektu signální páskou. Rovněţ zajistí řízení dopravy aut při odjezdu 

zákazníků. 

Kontrolu evakuovaných zaměstnanců a dalších osob – návštěv, nájemců, doplňovačů a 

dodavatelů provádí řídící evakuace (nebo jím pověřený zaměstnanec) podle seznamu návštěv. 

V průběhu evakuace jsou všichni zaměstnanci a nájemci povinni kontrolovat evakuaci všech 

osob, o jejichţ přítomnosti mají povědomost. Po opuštění objektu upozornit na jejich 

přítomnost v objektu řídícího evakuace nebo hasiče. Všichni zaměstnanci a další osoby jsou 

povinni ohlásit řídícímu evakuace nebo hasičům zjistí-li, ţe některá osoba neopustila objekt a 
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v kterém prostoru by se mohla nacházet. U menších dětí, lze vzhledem jejich věku 

předpokládat dětské chování, to znamená, ţe se některé mohou snaţit se před hrozícím 

nebezpečím ukrýt (za regály, do skrytých zákoutí apod.), proto je velmi důleţitá jejich 

kontrola v průběhu evakuace. V případě nepříznivého počasí, po provedené kontrole 

evakuovaných zaměstnanců, zajistí řídící evakuace po dohodě s velitelem zásahu, jejich 

odchod, nebo přemístění do části objektu, kde nehrozí nebezpečí, nebo jiného vhodného 

blízkého objektu. 

 

d) Způsob zajištění první pomoci postiţeným osobám 

Do doby přivolání lékařské pomoci, bude první pomoc bude zajištěna postiţeným osobám na 

místě soustředění. Lékárnička je umístěna v místnosti u recepce. Zaměstnance pro 

poskytování první pomoci určí řídící evakuace. 

V případě potřeby zajistí řídící evakuace přivolání lékařské pomoci – Telefon: 155. 

 

e) Určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál a určení 

způsobu jeho střeţení 

Evakuace materiálu nebude prováděna. 

 

f) Grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlaţích 

 

Příloha: Grafická část Poţárního evakuačního plánu je umístěna na viditelných místech v 

objektu. Směry úniku jsou vyznačeny šipkami a šipkami na svítidlech nouzového osvětlení. 

 

Závěrečné ustanovení: S opatřeními stanovenými Poţárním evakuačním plánem musí být 

seznámeny všechny osoby zaměstnané v objektu v rámci školení o poţární ochraně. Úplnost a 

správnost poţárního evakuačního plánu bude nejméně 1 x ročně prověřována formou 

cvičného poţárního poplachu. 

 

 

Schválil:                                               Dne:   Účinnost od:  

Účinnost pro:  
Počet stran:   

Zpracoval:  
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PŘÍLOHA Č. 5 

ZÁZNAM O PPP 

 

  Záznam o preventivní požární prohlídce  

Dle § 5 odst. 1 písm. e) zák. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, a §§ 12 a 13 vyhlášky 

MV č. 246/2001 Sb. o poţární prevenci 

 

 

 

Právnická osoba :           

Adresa : 

IČO :             

 

Kontrolovaná provozovna :    

Adresa :                

 

 

Zmocněná osoba :        

             

 

Kontaktní osoba :        

Mobil :            

 

PPP provedl :         

Mobil:            

 

PPP se zúčastnil :           

       

Datum :            

 

Počet stran :          

      

 …………………………….                                               ……………………………. 

  

        Ředitel HM              osoba, která provedla prohlídku 
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Předmětem preventivní poţární prohlídky bylo zjištění stavu zabezpečení poţární 
ochrany v objektu ……… Cílem preventivní poţární prohlídky je odstranění závad a 
odchylek od ţádoucího stavu. 

 

Dále:   
- kontrola bezpečnostního značení 

- kontrola pravidelných testů ústředen EPS 

- kontrola provádění pravidelné údrţby PBZ 

- kontrola revizí a protokolů o kontrole provozuschopnosti PBZ 

- kontrola odstranění závad z minulé PPP 

- kontrola dokumentace PO 

- kontrola školení z PO 

 

Zjištěné nedostatky a následné kroky pro jejich odstranění: 
 

Oddíl číslo NEXT STEP KDO KDY 
POTVRZENÍ 

ODSTRANĚNÍ 

PO 1. 

Na rampě nejsou dodrţeny 

odstupové vzdálenosti od 

Dieselagregátu.  

Dodržovat stanovené odstupové 

vzdálenosti dle projektové 

dokumentace. 

ředitel HM 

+ 

vedoucí 

skladu  

 

IHNED 

 a dále 

TRVALE 

 

PO 2. 

Nebylo provedeno opakované školení 

zaměstnanců o poţární ochraně po 

dvou letech dle směrnice VOD S-PO-

IV. 

Provést opakované školení 

zaměstnanců o požární ochraně po 

dvou letech dle směrnice VOD S-

PO-IV. 

vedoucí 

oddělení  
do 31.3.2010 

 

PO 3. 

Nebyl doloţen doklad o kontrole 

provozuschopnosti dieselagregátu a 

UPS pro nouzové osvětlení. 

Doložit doklad o kontrole 

provozuschopnosti dieselagregátu 

a UPS pro nouzové osvětlení. 

DT do 30.4.2010 

 

Jiné zjevné závady nebyly odhaleny. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

OZNÁMENÍ KOMPLEXNÍ KONTROLY 

 

Hasičský záchranný sbor …………….. kraje 

………., PSČ ……. ………., tel.: ………  Fax: …….. 

 

Č.j.: ………………………….                             V………  dne ………  

                                                                                                    Počet listů : 1 

                                                                                                    Příloha :   1/2 

         

………… spol. s r.o. 

pan. ………. 

…………  

… .. ………                                                                                                                                                                      

 

Věc: Oznámení komplexní kontroly 

Vyřizuje: nprap. …………., tel.: ………..,  e-mail: …………………….. 

    Hasičský záchranný sbor ……….. kraje – Územní odbor ……… Vám sděluje, ţe dne 

………  provede podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a), a h) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 

133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poţární 

ochraně“), kontrolu dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně u 

společnosti …………… 

                                                                                                  

    Pro poţární kontrolu je třeba zajistit příslušné dokumenty a určit osoby, které budou 

podávat informace a potřebná vysvětlení. Zahájení bude dle předběţné dohody dne  

…….. v 8.00 hod. K projednání výsledků poţární kontroly (§ 31 odst. 2 zákona o poţární 

ochraně) je nutná přítomnost jednatele ………. V případě, ţe by byl určen jiný zástupce, musí 

být vybaven odpovídajícím písemným zplnomocněním. Písemné zplnomocnění je nutné jen 

tehdy, pokud pro příslušného zástupce nevyplývá zastupování z organizačních předpisů  

…………,  coţ je třeba doloţit.                                                                                   

    Přílohou tohoto oznámení je program kontroly, jehoţ součástí je obsah komplexní poţární 

kontroly.                                                      

                                                                                              nprap. ………….. 

                                                                                          vrchní inspektor poţární ochrany 

 

 



99 

 

PŘÍLOHA Č. 7 

ZÁPIS O TEMATICKÉ POŢÁRNÍ KONTROLE 

 

 

Hasičský záchranný sbor ………..kraje 

Územní odbor …………. 
 

 

Č.j.:                        místo, dne 

Počet listů:  9 

Přílohy: 0/0 

rozdělovník: 1 x obchodní řetězec B  

  1 x HZS ….., ………. 

Z Á P I S   

o tematické poţární kontrole dodrţování povinností stanovených předpisy  

o poţární ochraně provedené ve dnech  

  a   

zpracovaný ve smyslu ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

KKoonnttrroolloovvaannýý  pprráávvnníí  ssuubbjjeekktt  ::    

((ddáállee  jjeenn  „„ssuubbjjeekktt““))  se sídlem :    

  IČ: 

 

ssttaattuuttáárrnníí  oorrggáánn  ssuubbjjeekkttuu  ::      

   

 

nniiţţššíí  oorrggaanniizzaaččnníí  ssoouuččáásstt  ssuubbjjeekkttuu  ::     

((ddáállee  jjeenn  „„pprroovvoozzoovvnnaa““))  adresa :  

vveeddoouuccíí  nniiţţššíí  oorrggaanniizzaaččnníí  ssoouuččáássttii  ::  – ředitel OD 

 

KKoonnttrroolluu  pprroovveeddll  zzaa  HHZZSS……..::    – vrchní inspektor 

KKoonnttrroollyy  ssee  zzúúččaassttnniillii  zzaa  HHZZSS……::    – vrchní komisař  

 

KKoonnttrroollyy  ssee  zzúúččaassttnniillii  zzaa  ssuubbjjeekktt  ::   – OZO 
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Tematická poţární kontrola (dále jen „kontrola“) byla  provedena  ve  smyslu  ustanovení  § 

31 odst. 1 písm. a),  a  h) a § 35 písm. a) a c) zákona v  návaznosti na ustanovení § 45 odst. 1 

písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 

státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci)  a  dle Pokynu ředitele HZS … č. 8 

ze dne…..  

Cílem kontroly bylo prověřit dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně 

ve stanoveném rozsahu obsahovém i časovém, se kterými byli seznámeni výše uvedení 

účastníci kontroly za subjekt.  Termín provedení kontroly byl kontrolovanému subjektu 

oznámen telefonicky dne ….. 

 

Při zahájení kontroly byli určeni k předkládání dokumentů, podávání informací a vysvětlení:  

 

výše uvedení účastníci kontroly za subjekt. 

I. 

Prověřováním písemných dokladů, fyzickou kontrolou na vybraných pracovištích a 

jednáním s osobami, které se kontroly zúčastnily, bylo zjištěno: 

 

 

1. Údaje o kontrolované právnické nebo podnikající fyzické osobě 

 

    1.1. Při kontrole byl kontrolovaným subjektem předloţen výpis z obchodního rejstříku, ve 

kterém je uvedeno, ţe kontrolovaný subjekt je veřejně obchodní společnost a předmětem 

podnikání v kontrolované provozovně je mimo jiné hostinská činnost, řeznictví a uzenářství, 
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pekařství, cukrářství a výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského 

zákona. 

Statutárním orgánem právního subjektu je …… 

Za nniiţţššíí  oorrggaanniizzaaččnníí  ssoouuččáásstt  ssuubbjjeekkttuu,,  OODD……....,,  jedná, na základě předloţené plné moci ze 

dne… paní …….., která je oprávněna jednat za společnost …... s Hasičským záchranným 

sborem, podepisovat dokumenty z těchto jednání, zejména protokoly a jiné záznamy z kontrol 

a dále je oprávněna schvalovat dokumentaci poţární ochrany. 

 

    1.2. Předmětem kontroly byly činnosti provozované niţší organizační součástí subjektu 

v budově prodejny …….  

Jedná s o činnosti spojené s koupí zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

V provozovně je zaměstnáno celkem 47 pracovníků, kteří pracují na směny. 

Jedná se o objekt s 2. NP, uvedený do provozu v roce 2005. 

Dále je v přední části objektu, v pronajatých prostorách určených k prodejní činnosti, 

umístěno několik samostatných subjektů, které zde provozují prodejní činnost. Toto je 

ošetřeno jednotlivými smlouvami o pronájmu. Činnost z hlediska PO si firmy zajišťují sami. 

 

    1.3. Celý objekt je v majetku firmy   

                                                                                          

2.  Dokumentace o začlenění do kategorie činností dle § 15 odst. 1 zákona, 

s přihlédnutím k § 28 vyhlášky o poţární prevenci. 

Ke kontrole bylo předloţeno, dle § 15 odst. 1 zákona, s přihlédnutím k § 28 vyhlášky o 

poţární prevenci, prohlášení statutárního zástupce o začlenění do kategorie činností se 

zvýšeným poţárním nebezpečím dle § 4 zákona. 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným poţárním nebezpečím, byla   

vypracována dne …… panem……– odborně způsobilou osobou  

dále jen OZO a schválena panem ……., bývalým vedoucím obchodního domu. 

Kontrolou předloţené dokumentace o začlenění činností bylo zjištěno :                  

- Prodejní plocha 

      začlenění provedeno dle § 4 odst. 2 písm. .  „ a “,  „ h “  a  „ j “ , zákona. 

- Sklad zboţí 

      začlenění provedeno dle § 4 odst. 2 písm. .  „ a “,  „ e “,  „ h “  a  „ j “ , zákona. 

- Sezónní prodej zábavné pyrotechniky 

      začlenění provedeno dle § 4 odst. 2 písm. .  „ h “  a  „ j “ , zákona. 

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

3.  Činnosti s vysokým poţárním nebezpečím 
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S ohledem na skutečnost, ţe kontrolovaný neprovozuje ţádné činnosti s vysokým poţárním 

nebezpečím  ( § 4 odst. 3 zákona o poţární ochraně), nebyla provedena  kontrola tohoto bodu 

programu kontroly.   

 

 

4.  Stanovení organizace zabezpečení poţární ochrany dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona,  

     s přihlédnutím k § 30 vyhlášky o poţární prevenci. 

Ke kontrole byla předloţena interní směrnice, dle § 6 odst. 1 zákona , „ Směrnice 

organizačního zabezpečení požární ochrany v obchodním domě “, kterou zpracoval dne …. 

pan …. – OZO a schválil …., bývalý vedoucí obchodního domu. 

Směrnice se nevztahuje na činnosti provozované nájemci.  

V objektu není zřízena Ohlašovna poţárů.  

V prostoru informací je zřízeno místo pro ohlášení poţáru.  

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

5.  Poţární řád dle § 15 odst. 1 zákona, s přihlédnutím k § 31 vyhlášky   

     o poţární prevenci 

Předloţené poţární řády pro prodejnu a sklad zboţí odpovídají poţadavkům uvedených v § 15  

zákona, s podrobnostmi uvedenými v ustanovení § 31 a § 40 vyhlášky o poţární prevenci.  

Uvedenou dokumentaci PO zpracoval dne ….. pan …… – OZO a schválil …., bývalý 

vedoucí obchodního domu.  

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

6.  Poţární poplachové směrnice dle § 15 odst. 1 zákona, s  přihlédnutím k § 32 vyhlášky  

     o poţární prevenci. 

Ke kontrole byly předloţeny poţární poplachové směrnice, vymezující činnost zaměstnanců,  

popřípadě dalších osob, při vzniku poţáru.   

Předloţený dokument PO odpovídá poţadavkům uvedených v § 15 zákona s podrobnostmi  

uvedenými v ustanovení § 32 a § 40 vyhlášky o poţární prevenci.  

Uvedený dokument PO zpracoval dne …… pan …… – OZO a schválil …., bývalý vedoucí 

obchodního domu.  

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

7.  Poţární evakuační plán dle § 15 odst. 1 zákona, s  přihlédnutím k § 33 vyhlášky  
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     o poţární prevenci. 

Ke kontrole byl předloţen poţární evakuační plán, včetně grafické části,  který zpracoval dne  

…… pan ….. – OZO a schválil ……, bývalý vedoucí obchodního domu.   

Kontrolou bylo zjištěno, ţe předloţený dokument obsahově odpovídá poţadavkům uvedeným  

v § 15 zákona o poţární ochraně v návaznosti na § 33 a § 40 vyhlášky o poţární prevenci.  

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

 

 

8. Dokumentace zdolávání poţárů § 15 odst. 1 zákona, s  přihlédnutím k § 34 vyhlášky  

    o poţární prevenci 

Na základě interní směrnice „ Směrnice organizačního zabezpečení požární ochrany 

v obchodním domě “, je dán poţadavek na zpracování Dokumentace zdolávání poţárů.  

Je zpracována Operativní karta, včetně grafické části, která řeší poţárně bezpečnostní 

zařízení, hasící látky a vodní zdroje, únikové cesty, uzávěry a vypínače energií a celkové 

doporučení veliteli zásahu.  

Operativní kartu a grafickou část zpracoval dne …. pan …… – OZO a schválil ……, bývalý 

vedoucí obchodního domu.   

Obsah dokumentace plně nevyhovuje poţadavkům § 15 zákona, s přihlédnutím k § 28 a § 40   

vyhlášky o poţární prevenci.  

Do textové části je nutno doplnit: 

 - formu automatického spojení pomocí EPS na vedoucí a odpovědné pracovníky předmětné  

     provozovny. 

                                                                                                                                  - 

NEVYHOVUJE 

 

 

9.  Zabezpečení poţární ochrany v době sníţeného provozu a v mimopracovní době. 

Zabezpečení poţární ochrany v době sníţeného provozu a v mimo pracovní době je řešeno  

pomocí EPS. 

 

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

 

10. Plnění povinností dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona ve vztahu k věcným prostředkům 

poţární ochrany a poţárně bezpečnostním zařízením dle § 2 vyhlášky o poţární 
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prevenci, které jsou instalovány v objektu. 

Při kontrole bylo zjištěno, ţe u subjektu jsou instalovány: 

 

- věcné prostředky poţární ochrany 

 Prostory kontrolovaného byly v době kontroly vybaveny hasícími prostředky v dostatečném  

 mnoţství a vhodných druzích ( 21 ks ). Umístění přenosných hasících přístrojů je provedeno  

 v souladu s ustanovením § 5 písm. a) zákona a § 3 vyhlášky o poţární prevenci. 

 Ke kontrole byl předloţen Doklad o kontrole provozuschopnosti HP, ze dne ….,  kterou 

zajistil pan ….., pracovník firmy ……..  

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

- poţárně bezpečnostní zařízení 

Prostory kontrolovaného jsou vybaveny zařízením pro zásobování poţární vodou. 

Ke kontrole byl předloţen Doklad o kontrole provozuschopnosti PV. ….. pracovník firmy …. 

Součástí této kontroly byla i tlaková zkouška nezavodněného poţárního potrubí. 

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

 

Prostory kontrolovaného jsou vybaveny nouzovým osvětlením. 

Ke kontrole byl poţadován, ale nebyl předloţen doklad o kontrole nouzového osvětlení, které 

je instalované v objektu.                        

Tím nebyla dodrţena povinnost stanovena ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona,  

s podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 38 vyhlášky o poţární prevenci. 

                                                                                                                                  - 

NEVYHOVUJE 

 

- vyhrazené poţárně bezpečnostní zařízení 

Ke kontrole byla předloţena provozní kniha EPS, kde jsou zaznamenány kontroly    

provozuschopnosti poţárně bezpečnostního zařízení – elektrické poţární signalizace. 

Poslední kontrola byla provedena pracovníkem firmy …….dne ….. 

     Zařízení obsahuje to vybavení:     

     Elektronická ústředna ESSER  BM 2  8000 M                                  1 ks     

Optoelektrické hlásiče                                                                       59 ks 

TermoDIF hlásiče                                                                                2 ks 

Tlačítkové hlásiče                                                                              12 ks 

Lineární hlásiče                                                                                   4 ks 
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Klíčový tresor                                                                                      1 ks 

     Výše uvedená zpráva obsahuje seznam zařízení ovládaných systémem EPS a výsledek 

zkoušky  

     funkce: 

- VZT a ţaluzie – releový kontakt – bez závad 

- Přenos na HZS – bez závad 

- Otevření KTPO – bez závad 

- Otevření dveří vstup – bez závad 

- Evakuační zprávy a pager – bez závad 

- ZOTK – releový kontakt - bez závad 

- Únikový východ garáţ – bez závad 

- Rychloběţná vrata – bez závad 

- Přídrţné magnety – bez závad 

- Maják – bez závad 

Revidované zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu. 

 

Dle předloţené provozní knihy jsou zde určení tito pracovníci: 

- osoba odpovědná za provoz zařízení – …… 

- osoby odpovědné za údrţbu zařízení – ……. 

- osoby určení k obsluze zařízení – …….    

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

Dle zápisu v provozní knize EPS byla dne ….. provedena kontrola provozuschopnosti  

Zařízení pro dálkový přenos. Kontrolu zajistili pracovníci firmy …… 

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

Ke kontrole byl předloţen Protokol č. ….., o roční kontrole provozuschopnosti pro 

sprinklerové hasící zařízení, ze dne …. 

Kontrolu zajistil pan ….. pracovník firmy …..  

Systém sprinklerového SHZ je funkční. 

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

Ke kontrole byl poţadován, ale nebyl předloţen Doklad o kontrole provozuschopnosti 

poţárně bezpečnostního zařízení – ZOKT. 

Tím nebyla dodrţena povinnost stanovena ustanovením  § 6 odst. 1 písm. c) zákona,  

s podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 38  vyhlášky o poţární prevenci. 

NEVYHOVUJE 
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Ke kontrole byl poţadován, ale nebyl předloţen Doklad o kontrole provozuschopnosti 

poţárně bezpečnostního zařízení – informační evakuační ozvučení. 

Tím nebyla dodrţena povinnost stanovena ustanovením  § 6 odst. 1 písm. c) zákona,  

s podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 38  vyhlášky o poţární prevenci. 

                                                                                                                                  - 

NEVYHOVUJE 

 

Ke kontrole byl poţadován, ale nebyl předloţen Doklad o kontrole provozuschopnosti 

poţárně bezpečnostního zařízení – poţární uzávěry – (dveře dřevěné, dvou a jednokřídlé, 

hladké nebo se skleněnou výplní, s poţární odolností 30 min.). 

Tím nebyla dodrţena povinnost stanovena ustanovením  § 6 odst. 1 písm. c) zákona,  

s podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 38  vyhlášky o poţární prevenci. 

                                                                                                                                  - 

NEVYHOVUJE 

 

Ke kontrole byla předloţena Roční revize zařízení UPS, typ UPS MULTI  DIALOG  MM 10 

10 kVA, ze dne ….., kterou zajistil ….. pracovník …… 

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE  

 

Ke kontrole byla předloţena Roční revize zařízení MTG – motor IVECO AIFO – náhradní 

zdroj, ze dne …., kterou zajistil pan …….. 

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE  

 

Ke kontrole byla předloţena Zpráva o revizi plynového zařízení – rozvod plynu od HUP po 

kotle v kotelně, kterou zajistil dne ….. pan …… revizní technik plynových zařízení. 

Plynové zařízení je schopné bezpečného provozu. 

 

VYHOVUJE  

 

11.  Poţární kniha a preventivní poţární prohlídky 

Systém provádění preventivních poţárních prohlídek je stanoven v interním organizačním  

systému „  Směrnice organizačního zabezpečení požární ochrany v obchodním  

domě “, který je zpracován v souladu s  § 5 odst. 1 písm. e) a  § 11 zákona, s přihlédnutím k  

§ 12 a § 13    vyhlášky o poţární prevenci.  
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Ke kontrole byl předloţen záznam o preventivní poţární prohlídce, kterou dne 17. 9. 2009  

zajistila ……, pracovnice firmy ..... 

Poţární kniha je vedena a je uloţena u pana ……. preventisty PO.  Vedení poţární knihy     

odpovídá poţadavkům § 37 vyhlášky o poţární prevenci. Poslední záznam do poţární knihy 

byl proveden dne …. a jednalo se o kontrolu provozuschopnosti EPS. 

Do poţární knihy jsou dále zaznamenávány další skutečnosti týkající se poţární ochrany jako  

např. školení zaměstnanců, kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů, kontrole EPS  a 

pod.    

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE  

 

 

12. Dokumentace PO obsahující podmínky poţární bezpečnosti dle § 15 zákona,  

      v návaznosti na § 27 odst. 2 vyhlášky o poţární prevenci. 

Ke kontrole bylo poţadováno, ale nebylo předloţeno kolaudační rozhodnutí, které povoluje 

uţívání stavby. 

Tím nebyla dodrţena povinnost stanovena ustanovením  § 15 zákona,  

s podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 27 odst. 2 vyhlášky o poţární prevenci. 

 

NEVYHOVUJE  

 

13. Fyzická kontrola  

V objektu byla provedena fyzická kontrola prostorů, kde jsou provozovány činnosti se 

zvýšeným poţárním nebezpečím ( prodejní plochy, skladová část objektu, plynová kotelna ) a 

ostatních prostorů bez zvýšeného poţárního nebezpečí. 

 

7.1.Podmínky pro hašení poţárů a pro záchranné práce dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona    

      s přihlédnutím k  § 11 vyhlášky o poţární prevenci jsou plněny  

– zveřejnění čísla tísňového volání,  

– dostupnost spojovacích prostředků,  

– průjezdnost příjezdových komunikací pro poţární techniku,  

– označení únikových východů           

– únikové cesty        

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

 

7.2. Při kontrole označování pracovišť a ostatních míst dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona  

       o poţární ochraně bylo zjištěno :  

       - ţe v kontrolovaných prostorech bylo provedeno označení rozvodných zařízení 
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elektrické energie, hlavního vypínače elektrického proudu, hlavního uzávěru vody a hlavního 

uzávěru plynu.   

                                                                                                                                       - 

VYHOVUJE 

II. 
Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad 

 

IIII..11..  OOppaattřřeenníí  kk  bboodduu  čč..  88  ::  

Ve smyslu poţadavků § 15 zákona, s přihlédnutím k § 28 a § 40  vyhlášky o poţární prevenci, 

doplnit do Dokumentace zdolávání poţárů formu automatického spojení pomocí EPS na 

vedoucí a odpovědné pracovníky předmětné provozovny 

                                                                                                       Lhůta: ……  a dále trvale 

 

 

IIII..22..  OOppaattřřeenníí  kk  bboodduu  čč..  1100  ::  

Ve smyslu poţadavků § 6 odst. 1 písm. c) zákona, s  podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 

38  vyhlášky o poţární prevenci, zajistit doklad o kontrole nouzového osvětlení, které je 

instalované v objektu.                        

                                                                                                       Lhůta…….  a dále trvale 

 

 

Ve smyslu poţadavků § 6 odst. 1 písm. c) zákona, s  podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 

38  vyhlášky o poţární prevenci, zajistit doklad o kontrole zařízení pro odvod kouře, které je 

instalované v objektu.                        

                                                                                                       Lhůta: ……  a dále trvale 

 

 

Ve smyslu poţadavků § 6 odst. 1 písm. c) zákona, s  podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 

38  vyhlášky o poţární prevenci, zajistit doklad o kontrole informačního evakuačního 

ozvučení, které je instalované v objektu.                        

                                                                                                       Lhůta: …….  a dále trvale 

 

 

 

Ve smyslu poţadavků § 6 odst. 1 písm. c) zákona, s  podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 

38  vyhlášky o poţární prevenci, zajistit doklad o kontrole poţárních uzávěrů, které jsou  
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instalované v objektu.                        

                                                                                                       Lhůta……..  a dále trvale 

 

IIII..33..  OOppaattřřeenníí  kk  bboodduu  čč..  1122  ::  

Ve smyslu poţadavků § 15 zákona, s podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 27 odst. 2 

vyhlášky o poţární prevenci předloţit ke kontrole kolaudační rozhodnutí, které povoluje 

uţívání stavby. 

 

                                                                                                       Lhůta:….. a dále trvale 

 

  

  

Písemnou zprávu o odstranění závad ve smyslu ustanovení § 31 odst. 2 zákona je statutární 

orgán subjektu povinen podat na adresu  

 

Hasičský záchranný sbor ……, územní odbor ……., 

  

do   ….. 

 

III. 

Kontrolu provedl: 

 

– vrchní inspektor ……...………………………………………… 

 

– vrchní komisař ……...………………………………………… 

 

IV. 

 

Jména, příjmení a podpisy osob za kontrolovaný subjekt, které v průběhu kontroly 

předkládaly doklady, podávaly informace nebo vysvětlení a potvrzují, ţe skutečnosti 

uvedené v zápise o kontrole odpovídají stavu zjištěnému v době kontroly: 

                                   

………………………………………………….. 
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V. 

 

Výsledky kontroly a uloţená opatření byly projednány s …….. ředitelkou OD,  která 

dává toto písemné stanovisko: 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

                 .…………………..…………………………. 

 

– ředitelka OD       
podpis, razítko 

Datum:  ……………………….. 

    

Za Hasičský záchranný sbor …. kraje výsledky kontroly a uloţená opatření projednal: 

 

      

 …………………………………………….. 

                                                                                       – vrchní inspektor    

 

Datum projednání zápisu: ………………. 
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PŘÍLOHA Č. 8 

 

 

OZNÁMENÍ O ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 

 

 

 

Hasičský záchranný sbor ………… kraje 

Územní odbor ………………. 

…………… 

………………………… 

… ..    ………… 

 

Oznámení o odstranění závad 

 

Oznámení o odstranění závad zjištěných při tematické kontrole ze dne ……..,  

Číslo zápisu …….. 

 

Komentář k jednotlivým závadám: 

 

OOppaattřřeenníí  kk  bboodduu  čč..  88  ::  

Ve smyslu poţadavků § 15 zákona, s přihlédnutím k § 28 a § 40  vyhlášky o poţární prevenci, 

doplnit do Dokumentace zdolávání poţárů formu automatického spojení pomocí EPS na 

vedoucí a odpovědné pracovníky předmětné provozovny. 

                                                                                                        

Dokumentace zdolávání poţáru byla doplněna o spojení na a odpovědné pracovníky 

předmětné provozovny.  

 

OOppaattřřeenníí  kk  bboodduu  čč..  1100  ::  

Ve smyslu poţadavků § 6 odst. 1 písm. c) zákona, s  podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 

38  vyhlášky o poţární prevenci, zajistit doklad o kontrole nouzového osvětlení, které je 
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instalované v objektu.                                                                                           

 

Doklad o kontrole nouzového osvětlení byl doloţen. 

Ve smyslu poţadavků § 6 odst. 1 písm. c) zákona, s podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 

38  vyhlášky o poţární prevenci, zajistit doklad o kontrole zařízení pro odvod kouře, které je 

instalované v objektu.                        

                                                                                                       

Doklad o kontrole zařízení pro odvod kouře byl doloţen. 

 

Ve smyslu poţadavků § 6 odst. 1 písm. c) zákona, s  podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 

38  vyhlášky o poţární prevenci, zajistit doklad o kontrole informačního evakuačního 

ozvučení, které je instalované v objektu.                        

 

Doklad o kontrole informačního evakuačního ozvučení byl doloţen. 

 

Ve smyslu poţadavků § 6 odst. 1 písm. c) zákona, s podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 

38  vyhlášky o poţární prevenci, zajistit doklad o kontrole poţárních uzávěrů, které jsou  

instalované v objektu.                        

 

Doklad o kontrole poţárních uzávěrů byl doloţen. 

                                                                                                    

 

OOppaattřřeenníí  kk  bboodduu  čč..  1122  ::  

Ve smyslu poţadavků § 15 zákona, s podrobnostmi uvedenými v ustanovení  § 27 odst. 2 

vyhlášky o poţární prevenci předloţit ke kontrole kolaudační rozhodnutí, které povoluje 

uţívání stavby. 

  

Kolaudační rozhodnutí bylo doloţeno. 

 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou přiloženy v kopii tohoto dopisu. Originál je založen 

na OD. 

  

V ………..  ………                                                                         …………………………. 

                                                                                                         ……………, ředitel/ka OD 


