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SOUKUP, Tomáš. Koncepce požární prevence v resortu Ministerstva obrany do roku 

2016. Praha, 2013. 53 s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Klíčová slova: Požární prevence, Ministerstvo obrany, Vojenský požární dozor. 
 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové koncepce požární prevence v resortu 

Ministerstva obrany do roku 2016. V první části je popsána požární ochrana a požární 

prevence v podmínkách Ministerstva obrany a v další části je zpracována analýza 

současného stavu požární prevence. Z výsledků analýzy byl pak vytvořen návrh nové 

koncepce požární prevence. 

 
 
 
ANNOTATION 
 

SOUKUP, T. Concept of Fire Prevention under the Competence of the Ministry of Defence 

for the Period till 2016. Prague, 2013. 53 p. Diploma thesis. VŠB – Technical university of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering.  

Key words: Fire prevention, Ministry of Defence, Military fire supervision. 
 

This thesis deals with the design of the new concept of fire prevention under the 

competence of the Ministry of Defence for the Period till 2016. In the first part the fire 

protection and the fire prevention is being described in terms of Ministry of Defence and in 

the next part the analysis of the current state of the fire prevence is being elaborated. From 

the results of the analysis new design of the concept of fire prevention was created.  



 

 

OBSAH 

Úvod .................................................................................................................................... 1 

Rešerše ................................................................................................................................ 2 

1 Požární ochrana v podmínkách Ministerstva obrany ............................................ 3 

1.1 Působnost vojenského požárního dozoru ........................................................ 8 

1.1.1 Územní působnost ...................................................................................... 12 

1.1.2 Legislativní rámec ...................................................................................... 13 

1.2 Specifika výkonu požárního dozoru u MO.................................................... 15 

1.3 Struktura vojenského požárního dozoru ........................................................ 17 

1.4 Historie VPD ................................................................................................. 20 

1.5 Symbolika VPD ............................................................................................. 20 

1.6 Funkční označení inspektorů VPD ................................................................ 22 

2 Požární prevence resortu v resortu Ministerstva obrany .................................... 23 

2.1 Analýza současného stavu požární prevence v resortu MO .......................... 24 

2.2 Nová koncepce požární prevence .................................................................. 27 

2.3 Transformace cílů na procesy ........................................................................ 34 

2.4 Mapa požární prevence .................................................................................. 34 

2.5 Analýza organizace........................................................................................ 35 

2.6 Analýza rizik ................................................................................................. 38 

2.7 Vazba mezi SWOT analýzou a cíli nové koncepce ....................................... 40 

3 Návrh koncepce požární prevence do roku 2016 .................................................. 41 

4 Závěr ......................................................................................................................... 42 

5 Seznam použité literatury ....................................................................................... 43 



 

 

 

Seznam použitých zkratek 

Zkratka Celý název 

AČR Armáda České republiky 

ČSN Česká státní norma 

EI Energetická inspekce 

HI Hlavní inspektor 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor ČR 

MO Ministerstvo obrany 

NATO 
 

Severoatlantická aliance 

PBZ Požárně bezpečnostní zařízení 

PO Požární ochrana 

RMO 
 

Rozkaz ministra obrany 

SOTD MO Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany 

SÚ MO Stavební úřad Ministerstva obrany 

ÚřSOD MO Úřad státního odborného dozoru Ministerstva obrany 

VOP Vojenský opravárenský podnik 

VPD Vojenský požární dozor 

  

  

  

  



 

1 

 

Úvod 

Cílem této diplomové práce je vytvořit koncepci požární prevence v resortu 

Ministerstva obrany do roku 2016. Pro potřeby koncepce požární prevence je nutné popsat 

současný stav požární ochrany v resortu Ministerstva obrany, zanalyzovat jeho funkčnost  

a navrhnout řešení pro novou koncepci. Požární prevenci lze zlepšit několika faktory, ale 

s ohledem na materiální, personální a finanční prostředky se musí začít s realizací řízení 

samotné požární ochrany respektive prevence v resortu Ministerstva obrany (dále jen 

„MO“) z úrovně nejvyšší. Dále je popsán význam, historie, působnost a struktura orgánu 

požárního dozoru v podmínkách MO. Součástí diplomové práce bylo zjištění současného 

stavu požární prevence právě v resortu MO a na základě zpracované analýzy rozpoznat 

nedostatky za účelem jejich zamezení resp. navrhnout postupy k jejich odstranění nebo 

alespoň redukování. Výsledkem diplomové práce je pak návrh nové koncepce požární 

prevence. Koncepce požární prevence nebyla u MO nikdy v takovémto rozsahu 

zpracována, a proto se jedná o prvotní koncepci s úmyslem tuto dále rozvíjet  

a aktualizovat. Jedním z dalších výstupů této práce je příručka pro požární specialisty 

v resortu Ministerstva obrany, která jednoduchým způsobem popisuje základní požadavky 

platné legislativy v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) lépe řečeno požární prevence. 

Jedná se zejména o návody v oblasti kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních 

zařízení (dále jen „PBZ“), odborné způsobilosti na úseku PO a vzorů některých 

podstatných dokumentů. Cílem této příručky je zlepšit odbornou znalost problematiky 

požární prevence u osob odpovědných za plnění úkolů na úseku požární ochrany ve všech 

organizačních celcích MO.  

Současný stav organizace bude popsán a analyzován metodou SWOT a její výsledky 

budou vzájemně posouzeny v rámci analýzy rizik.  Ještě před samotnou analýzou SWOT 

bylo nutné stanovit cíle nové koncepce požární prevence. Tyto cíle budou stanoveny na 

základě současného stavu a ze změny, kterou vyvolal nový charakter AČR. Při definování 

cílů se reflektovalo na požadavky právních a vnitřních předpisů a na nezbytnost nastavit 

systém řízení MO včetně všech jeho organizačních složek dle metody řízení podle cílů  

tj. metodou „Management by Objectives“ tedy MBO.  
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Rešerše 

Při detailní studii problematiky koncepce požární ochrany respektive požární prevence 

v resortu Ministerstva obrany jsem zjistil, že téma této povahy ještě nikdo v minulosti 

nezpracovával. Musel jsem tedy vycházet ze základních právních předpisů v oblasti 

požární ochrany tj. zákonů a vyhlášek. Dále jsem používal ke své práci vnitřní předpisy 

resortu Ministerstva obrany, a to rozkazy ministra obrany, které upravují výkon požárního 

dozoru a směrnici vydanou Ministerstvem obrany, Úřadem státního odborného dozoru.  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Smyslem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů  

a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech. Zákon stanovuje povinnosti ministerstev, právnických  

a fyzických osob, působnost orgánů státní správy na úseku požární ochrany a povinnosti 

jednotek požární ochrany.  

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška upravuje některé požadavky zákona o PO. Dále popisuje vybavení prostor 

právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany  

a požárně bezpečnostními zařízeními. Dále upravuje odbornou způsobilost v oblasti PO  

a školení zaměstnanců. 

RMO č. 31/2005 Výkon požárního dozoru. Věstník MO, ročník 2005. 

Je vnitřním předpisem MO, který upravuje výkon požárního dozoru v resortu MO 

v souladu s §85a zákona o PO a § 31 vyhlášky o požární prevenci.  

Ministerstvo obrany. Směrnice pro výkon požárního dozoru. Praha: Úřad státního 

odborného dozoru MO, 2006, č.j. 30124-4/2006/DP-4607, s. 39. 

Tato směrnice upřesňuje činnosti při výkonu požárního dozoru orgány vojenského pož. 

dozoru. Tato směrnice obsahuje základní informace k postupu při kontrolní činnosti  

a v další části upřesňuje výkon v oblasti stavební prevence. 
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1 Požární ochrana v podmínkách Ministerstva obrany 

Na resortním zajišťování požární ochrany, jako celém souboru organizačních, 

technických, legislativních, výchovných a ostatních opatření směřujících k eliminaci rizik 

vzniku požáru se podílí všechny organizační celky MO.  Ministerstvo obrany je na základě 

§16 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“), ústředním 

orgánem státní správy zejména pro zabezpečování obrany České republiky, řízení Armády 

České republiky, správu vojenských újezdů. Jako orgán pro zabezpečování obrany  

se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu, připravuje koncepci 

operační přípravy státního území, navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě 

České republiky, Bezpečnostní radě České republiky a prezidentu České republiky. 

Ministerstvo obrany v rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost  

s armádami jiných států [16]. 

Armáda je základem ozbrojených sil a organizačně se člení na vojenské útvary, 

vojenská zařízení a vojenské záchranné útvary, které se mohou slučovat do větších 

organizačních celků. 

Statutární zástupce MO je ministr obrany, který delegoval povinnosti zaměstnavatele 

na úseku požární ochrany jednotlivým vedoucím organizačních celků MO (vojenské 

útvary, vojenská zařízení a další úřady). Ve smyslu ustanovení § 102 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je pak zaměstnavatel povinen přijmout 

opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, 

jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců [19]. 

V objektech MO je represivní činnost zabezpečována Hasičským záchranným sborem 

České republiky (dále jen „HZS ČR“) na základě plošného pokrytí jednotkami požární 

ochrany v rámci požárně poplachových plánů. Smyslem je zajištění garantované pomoci 

občanům v případě požáru a jiných mimořádných událostí. 
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Obrázek 1 - Požární ochrana v resortu MO. 

 

Ve specifických zařízeních MO, resp. Armádě České republiky je zajišťována požární 

represe prostřednictvím Vojenských hasičských jednotek (dále jen „VHJ“) 

VHJ se zřizují primárně pro zásahy ve vojenských újezdech, vojenských útvarech, 

vojenských objektech a zařízeních v souladu s §65a zákona o požární ochraně. Na základě 

dohod s jednotlivými kraji a platných poplachových plánů zasahují na žádost krajských 

operačních a informačních středisek hasičských záchranných sborů krajů i mimo vlastní 

hasební obvod. Tyto jednotky jsou zřizovány k zajištění požární ochrany ve specifických 

objektech, jako jsou muniční sklady, vojenská letiště, vojenské výcvikové prostory, atd. 

Vojenské objekty jsou přímo definovány zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 

silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako vojenské objekty, které jsou 

objekty důležité pro obranu státu, a které slouží MO, Armádě České republiky (dále jen 

„AČR“) a Hradní stráži k zabezpečení výcviku, ubytování vojáků v činné službě, 

uskladnění, uložení, ošetřování a opravám vojenského materiálu nebo slouží k zabezpečení 

jejich úkolů. Vojenské objekty jsou majetkem státu a hospodaření s nimi přísluší 

ministerstvu a jím zřízeným organizačním složkám státu [17]. 
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Požární prevence je řízena orgánem vykonávajícím požární dozor v podmínkách MO, 

ale podílejí se na ní veškeré organizační složky MO. Výkon požárního dozoru  

je Ministerstvu obrany uložen ustanovením § 85a zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně. Jedná se o přenos obecné působnosti Ministerstva vnitra HZS ČR,  

kde ve vojenských objektech, vojenských útvarech, vojenských zařízeních, vojenských 

záchranných útvarech a u právnických osob zřízených nebo založených Ministerstvem 

obrany je výkon státního požárního dozoru zabezpečován vlastním orgánem požární 

ochrany – Vojenským požárním dozorem, zařazeným v rámci Úřadu státního odborného 

dozoru MO (dále jen „ÚřSOD“) v přímé podřízenosti Generálního sekretáře MO [14]. 

Mezi objekty specifické svým charakterem patří zejména: 

Vojenské ubytovny a rekreační zařízení 

Tyto objekty mají podobný jako ubytovny a zařízení civilní. Vyskytuje se zde velký 

počet osob, které jsou ubytováni v neznámém prostředí a evakuace z těchto objektů 

v případě mimořádné události je proto rizikovější. Rizikovost těchto objektů je ovlivněna 

mnoha faktory. Jedná se například o vybavení systémem elektrické požární signalizace, 

evakuačním rozhlasem, nouzovým osvětlením atd. Veškeré tyto prvky resp. zařízení 

snižují riziko vzniku požáru a ubytovny (zařízení) s větším či kvalitnějším systémem 

požární bezpečnosti jsou tedy méně rizikové. V podmínkách MO tomu  

ale mnohdy tak není. Některá zařízení nejsou funkční nebo se neprovádějí jejich pravidelné 

kontroly provozuschopnosti.  

Vojenské nemocnice a zdravotnická zařízení MO 

Ve vojenských nemocnicích a v dalších resortních zdravotnických zařízeních, jakými 

jsou např. vojenské lázeňské léčebny či domovy pro válečné veterány, je největším rizikem 

výskyt osob s omezenou schopností pohybu, ba dokonce nesamostatných pohybu. 

Příslušnými normami jsou sice tato zařízení definována, ale často se jedná o specifické 

objekty s výskytem tlakových lahví s různými médii, skladováním kontaminovaného 

odpadu, podružných výrobních či provozních procesů, energetických částí a dalších, které 

svým charakterem odlišují normální zdravotnická zařízení od vojenských zdravotnických 

zařízení. V rámci vojenské nemocnice mohou být i prostory pro výcvik vojáků 

(barokomory, simulátory a další). 
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 Opravny vojenské techniky 

Tyto objekty slouží k opravám a výrobě vojenské techniky, které se charakterem 

nikterak neliší od opravárenských závodů v civilním sektoru. Jde o podniky, které působí  

v strojírenské výroby a vývoje vojenské techniky. Taktéž se zde vyskytují průmyslové 

plyny v tlakových lahvích, hořlavé kapaliny či různé složité technologie. I v těchto 

objektech je snaha udržet požární bezpečnost na vysoké úrovni, zejména s ohledem na 

finanční prostředky a platné právní a vnitřní předpisy v oblasti PO. 

Objekty se speciálním režimem 

Jedná se především o vojenské objekty důležité pro obranu státu, ve kterých platí 

zvláštní režimová opatření. Při mimořádných událostech v těchto objektech se často ani 

neuvažuje s požární represí, tedy zásahem jednotek požární ochrany. Není žádoucí, aby 

tyto utajované skutečnosti byly zpřístupněny jinému okruhu osob, a proto se v rámci 

požární bezpečnosti instalují různá zařízení (elektrická požární signalizace, stabilní hasicí 

zařízení, atd.). Činnost v rámci výkonu požárního dozoru v těchto objektech jsou 

s ohledem zvláštní režim podmíněna bezpečnostními prověrkami různých stupňů 

vydávaných Národním bezpečnostním úřadem. 

Vojenská letiště a základny 

Vojenská letiště a základny s sebou nesou určitá specifika a rizika. V objektech 

vojenských letišť jsou umístěny VHJ k zabezpečení požární ochrany. Tyto jednotky mají 

stejnou povahu jako hasičské záchranné sbory podniku s tím rozdílem, že jejich 

zřizovatelem je MO a působí ve vojenských objektech. Provoz letiště z hlediska požární 

ochrany odpovídá mezinárodním předpisům jako například ICAO, ale i standardům 

NATO. 

Muniční a jiné sklady 

Muniční sklady slouží k nepřetržitému zabezpečení útvarů a zařízení AČR municí, 

řízenými střelami, výbušninami a pyrotechnickými prostředky. Je tak zabezpečen příjem, 

výdej, bezpečné skladování a připravenost munice, výbušin a pyrotechnických prostředků 

k bojovému použití i pro běžný mírový život vojsk prostřednictvím podřízených 
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zásobovacích středisek. Požární ochrana je zde taktéž zabezpečována prostřednictvím 

VHJ.  

Vojenské újezdy a výcvikové prostory 

Jedná se o zvláštní území státu, které je vyhrazeno pro výcvik nebo působení 

ozbrojených sil, zejména armády. Problematika těchto prostorů je značně složitá. Součástí 

území vojenských újezdů jsou i sídelní celky (města, obce a osady) v nichž žije civilní 

obyvatelstvo, které však podléhá územnímu správci – Újezdnímu úřadu vojenského 

újezdu. 

Pro výcvik ozbrojených sil jsou na území újezdů zřízeny vojenské výcvikové prostory 

(VVP).  Ty tvoří komplexy střelnic, cvičišť, cest pro pásová a kolová vozidla, ubytovacích 

objektů cvičících vojsk, síť pozemních komunikací a ostatní vojenská účelová zařízení 

včetně vodních ploch a pozemků určených k výcviku [18]. 

Od roku 1991 došlo ke snížení počtu újezdů na území České republiky z původních 

osmi na současných pět. Pro koordinaci vojenského a hospodářského využívání újezdu  

se zabezpečením státní správy na celém jeho území je nezbytná existence Újezdního úřadu 

vojenského újezdu vykonávajícího činnosti podle zákona č. 222/1999 Sb. a dalších zákonů.  

V čele újezdního úřadu je přednosta, kterým je voják z povolání; o jeho služebním 

zařazení rozhoduje ministr obrany. Podporu a koordinaci vojenského využití újezdu, péči  

o výcviková zařízení a cvičiště zajišťuje Středisko obsluhy výcvikového zařízení, jehož 

součástí je i vojenská hasičská jednotka. VHJ mají za úkol zajišťovat požární ochranu 

v těchto újezdech, ale i mimo ně v rámci plošného pokrytí resp. integrovaného 

záchranného systému. Požární ochranu zajišťují i jednotky sboru dobrovolných 

hasičů v jednotlivých sídelních celcích (útvarech) [18]. 

Hospodářské plochy i lesy v újezdu a jejich hospodářské využití mají v péči Vojenské 

lesy a statky ČR, s. p. zabezpečují rovněž služby ve prospěch Armády České republiky, 

zejména zimní a letní údržbu komunikací, péči o veřejnou zeleň, hlídací a úklidové  

služby.  
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Ministerstvo obrany má v současné době v právo hospodařit s více než 16 tisíci 

stavebními objekty v cca 1400 vojenských areálech. MO je zároveň zřizovatelem 

7 příspěvkových organizací a 5 státních podniků, jako jsou vojenské nemocnice, vojenské 

opravárenské podniky, vojenská vědecká a výzkumná pracoviště apod. MO, kromě výše 

uvedeného, spravuje rovněž 5 vojenských újezdů o celkové rozloze 130 tisíc hektarů, 

určených pro výcvik ozbrojených sil ČR. Na území vojenských újezdů je státním 

podnikem Vojenské lesy a statky vykonávána rozsáhlá hospodářská činnost. 

K zabezpečení požární represe je v rámci resortu MO rovněž zřízeno 18 vojenských 

hasičských jednotek (VHJ), zejména při vojenských újezdech, vojenských letištích  

a muničních základnách. Některé z těchto VHJ jsou zařazeny do integrovaného 

záchranného systému jednotlivých krajů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v resortu MO nevykonává státní požární dozor HZS ČR, 

ale orgán s názvem Vojenský požární dozor (dále jen „VPD“). Smyslem dalších kapitol  

je vysvětlit existenci VPD jako gestora výkonu požárního dozoru v resortu MO, který 

vykonává požární dozor právě v těchto specifických a složitých objektech.  

 

1.1 Působnost vojenského požárního dozoru 

Podle § 31 zákona o požární ochraně se státní požární dozor vykonává jednak 

kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, dále 

posuzováním dokumentace v souvislosti se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), posuzováním výrobků, 

schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím, 

zjišťováním příčin vzniku požárů, kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek 

požární ochrany a v neposlední řadě ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků 

a kontrolou plnění těchto opatření [14, 15]: 

Již při definici výkonu státního požárního dozoru v podmínkách MO narážíme na určitá 

specifika. Vojenský požární dozor, který je bezpochyby dotčeným orgánem na úseku 

požární ochrany, vydává koordinovaná závazná stanoviska nebo jen závazná stanoviska při 

stavební prevenci, a to v zájmu MO.  
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Vojenský požární dozor prostřednictvím hlavního inspektora VPD plní úkoly na úseku 

požární ochrany, které jsou definovány ve vnitřním předpise, a to v rozkaze ministra 

obrany č. 31/2005 Výkon požárního dozoru, ve znění pozdějších rozkazů (dále jen  

„RMO 31“). Mezi úkoly hlavního inspektora (dále jen „HI“) patří zejména [7]: 

• řídit a zabezpečovat výkon požárního dozoru a požární prevence, vykonávat 

metodickou činnost v těchto oblastech; 
 

• řídit jednotné uplatňování právních předpisů o požární ochraně v rezortu MO; 

• zabezpečovat spolupráci mezi MO a Ministerstvem vnitra v otázkách požárního 

dozoru a prevence požární ochrany; 

• zajišťovat a zabezpečovat požární prevenci a výkon požárního dozoru při mezinárodní 

spolupráci a činnosti MO v rámci členství České republiky v NATO včetně zajištění 

požární ochrany při činnosti vojsk v zahraničí; 

• HI zpracovává roční plán kontrolní činnosti; 

• oznamuje hasičskému záchrannému sboru kraje přestupky na úseku požární ochrany; 
 

• schvaluje zavádění požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení v působnosti rezortu MO; 
 

• zpracovává koncepci požárního dozoru a zabezpečuje její aplikaci v rezortu MO; 
 

• zpracovává jednou ročně informační zprávu o stavu požární prevence včetně počtu 

požárů v rezortu MO a předkládá ji ministrovi obrany; 
 

• zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy 

vojenských hasičských jednotek v rezortu MO. 
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Inspektoři vojenského požárního dozoru ve stanovené územní působnosti pak plní 

tyto úkoly [7]: 

• zabezpečují výkon požárního dozoru a koordinaci činností požární prevence  

a vykonávají metodickou činnost v těchto oblastech; 
 

• připravují podklady a zpracovávají odborná stanoviska potřebná pro rozhodovací  

a řídící činnost hlavního inspektora vojenského požárního dozoru; 
 

• zpracovávají dílčí plány kontrolní činnosti; 
 

• zabezpečují kontrolní činnost v rezortu MO podle platných interních normativních 

aktů, u právnických osob podle zvláštních právních předpisů a stavební prevenci  

na úseku požární ochrany, schvalování posouzení požárního nebezpečí, zjišťování 

příčin vzniku požárů a rozbory příčin vzniku požárů; 
 

• podílejí se na posuzování výrobků z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzování 

funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení; 
 

• podílejí se na preventivně výchovné činnosti; 
 

• oznamují hasičskému záchrannému sboru kraje přestupky na úseku požární ochrany; 
 

• spolupracují s Policií České republiky a hasičskými záchrannými sbory krajů; 
 

• v odůvodněných případech vyžadují požárně technické expertizy prostřednictvím 

Technického ústavu požární ochrany; 
 

• na žádost vedoucích organizačních celků rezortu MO a právnických osob, které 

založilo nebo zřídilo MO, poskytují bezúplatně konzultační služby; 
 

• zabezpečují statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy vojenských 

hasičských jednotek.  
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Obecně lze říci, že každý inspektor VPD vykonává na základě výše uvedeného  

RMO 31 tyto hlavní činnosti: 

• kontrolní činnost; 

• stavební prevenci; 

• zjišťování příčin vzniku požárů resp. vyšetřování příčin vzniku požárů. 

       

Z obrázku č. 2 vyplývá, že se tyto činnosti prolínají a navzájem ovlivňují. Stavební 

prevence je úzce spjata s kontrolní činností, kontrolní činnost se zjišťováním příčin vzniku 

požárů a ZPP se stavební prevencí.  Například při zanedbání kontrolní činnosti se může 

projevit závada, vzniknout požár a s tím spojené zjišťování příčin požáru. Nebo další 

problém, kdy je schválena nevyhovující projektová dokumentace podle které se stavba 

realizuje a při kontrolní činnosti je pak zjištěno, že stavba ohrožuje životy lidí.  

Stavební 
prevence 

Kontrolní 
činnost     ZPP 

Obrázek 2 – Vzájemná interakce činností VPD. 
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V roce 2012 inspektoři VPD provedli 374 kontrol v rozsahu kontrol komplexních, 

tematických a kontrolních dohlídek. Celkem bylo evidováno 288 požárů. Ve většině 

případů se jednalo o požáry při cvičeních a střelbách a v takovýchto případech vždy 

asistují Vojenské hasičské jednotky. Počet požáru šetřených inspektory VPD nebyl 

nakonec značný. 

V oblasti stavební prevence se v roce 2012 inspektoři účastnili 130 kolaudací resp. 

kontrolních prohlídek stavby před dokončením. Celkem bylo vydáno 140 stanovisek 

k projektové dokumentaci. Tato stanoviska ve většině případů vydávají inspektoři VPD  

ve spolupráci s inspektory dalších odborností v rámci ÚřSOD, jako jsou inspektoři státního 

odborného dozoru nad bezpečností elektrických, zdvihacích, plynových a tlakových 

zařízení, nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a při výkonu vojenské činné služby  

či inspektoři energetické inspekce. Výsledkem je pak koordinované stanovisko nebo 

koordinované závazné stanovisko těchto inspektorů dle § 4 odst. 2, odst. 6 stavebního 

zákona a v souladu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “správní řád“) [21].  

1.1.1 Územní působnost 

Územní působnost VPD je rozdělena na základě RMO 31 do 5 oblastí, kde vykonávají 

svou funkci inspektoři a vedoucí inspektoři. Na obrázku č. 3 je zobrazena mapa ČR 

s vyznačenou územní působností. Tabulka č. 1 dále prezentuje personální obsazení 

jednotlivých pracovišť.  Výjimkou je hlavní inspektor, který má celorepublikovou územní 

působnost. 

Tabulka 1 – Personální obsazení územních pracovišť. 

Pracoviště Funkce 

Praha Hlavní inspektor 

Litoměřice X Inspektor 

Pardubice Vedoucí inspektor Inspektor 

České Budějovice X Inspektor 

Brno Vedoucí inspektor X 

Olomouc Vedoucí inspektor Inspektor 
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Z tabulky č. 1 vyplývá, že na celou Českou republiku připadá 7 inspektorů, kteří 

vykovávají požární dozor a 1 hlavní inspektor, který tyto inspektory odborně řídí.  

 

 

Obrázek 3 – Územní působnost pracovišť VPD. 

1.1.2 Legislativní rámec 

Po stránce legislativní vychází VPD z § 85a zákona o požární ochraně, kde  

je stanovena působnost ministerstva a v § 31 výkon státního požárního dozoru. Vyhláškou  

o požární prevenci je pak v § 45 stanoven způsob výkonu státního požárního dozoru  

[12, 14]. 

Vnitřními předpisy je dále stanoven výkon požárního dozoru v resortu MO. Jedná  

se o již zmíněný RMO 31. Dále ÚřSOD vydal v roce 2006 Směrnici pro výkon požárního 

dozoru (dále jen „Směrnice“), ve které jsou upřesněny činnosti a úkony při výkonu 

požárního dozoru v resortu MO orgány VPD ve smyslu § 85a zákona o požární ochraně, 

vyhlášky o požární prevenci a RMO 31. Tato směrnice obsahuje základní informace 

k postupu VPD při kontrolní činnosti prováděné jako součást výkonu požárního dozoru  

ve výše uvedeném rozsahu. Cílem směrnice je sjednocení postupu při kontrolní činnosti  
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a omezení možnosti výskytu formálních i věcných nedostatků při přípravě a oznamování 

kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, průběh kontrol, 

zpracování zápisů a projednávání jejich výsledků. Směrnice dále popisuje postupy při 

vydávání stanovisek na úseku stavební prevence a při schvalování výrobků nezavedených 

do užívání (prototypů) [5, 7]. 

Změny na úseku požární ochrany způsobí i nový zákon o kontrole (kontrolní řád), který 

zajisté změní pravomoci a postupy kontrolujících, ale i kontrolovaných. 

Změny na úseku požární ochrany, resp. při výkonu požárního dozoru, přinese i nový 

kontrolní řád, (zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole), který s účinností od 1. ledna 2014 

nahrazuje více než dvacet let starý zákon o státní kontrole. Nový kontrolní řád značně mění 

pravomoci a postupy kontrolujících, ale i kontrolovaných.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon o PO 
Vyhláška o pož. prevenci 

Rozkaz Ministra obrany 

Směrnice, vnitřní předpisy 

Obrázek 4 – Legislativní hierarchie v resortu MO 
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1.2 Specifika výkonu požárního dozoru u MO 

V souvislosti s výkonem požárního dozoru ve vojenských objektech jsou spojena určitá 

specifika. Mezi tyto specifické činnosti patří zejména preventivně výchovná činnost, tedy 

spíše poradenská a vzdělávací činnost, kterou provádí inspektoři v rámci své pracovní 

náplně.  U civilních subjektů není možné, aby HZS na základě žádosti bezplatně vyškolil 

např. preventistu PO v cizím podniku.  V podmínkách MO je toto běžná a léty osvědčená 

praxe. Objekty MO a AČR jsou totiž natolik specifické zejména způsobem jejich užívání, 

že v některých případech nelze uplatnit legislativní požadavky a musí se přistoupit  

ke kompromisům. Kdo jiný může navrhovat jiná řešení, než VPD jako nejvyšší orgán 

výkonu požárního dozoru v resortu MO.  

S touto problematikou je spojena i stavební prevence. Inspektoři často pomáhají 

s realizací nebo přípravami realizací staveb. Inspektoři se účastní jednání pro přípravu 

výběrových řízení a soutěží (veřejných zakázek). Tím se předchází časovým, finančním  

a dalším ztrátám a nedostatkům. Již před realizací se vyjasní některé podstatné skutečnosti 

odlišné od civilního sektoru.  

Dalším specifikem jsou vojenské objekty a vojenská zařízení. V řadě případů  

se jedná o režimová pracoviště, kde platí určité zásady zejména pak zákon č. 412/2005 Sb.,  

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.  Inspektoři VPD jsou 

držiteli bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „NBÚ“), stupeň 

„Důvěrné“ a HI disponuje stupněm „Tajné“ [20]. 

Vojenské objekty jsou specifické jak z hlediska požární prevence, tak z hlediska 

represe. Většina objektů MO je zabezpečena proti vniknutí cizích osob, ale to nemusí být 

vždy tím nejlepší řešením. Mnohdy je fyzické zabezpečení důležitější než bezpečnost  

a zdraví lidí. Inspektoři se při kontrolní činnosti setkávají s mřížemi i na místech, kde by je 

nikdo nečekal. Při výkonu vojenského požárního dozoru je pak důležité napravit u těchto 

objektů požadavky fyzického zabezpečení v souladu s požadavky požární bezpečnosti 

staveb. 

  Další zvláštností jsou nezavedené výrobky a prototypy, které v rámci výkonu 

požárního dozoru inspektoři VPD schvalují, respektive zavádějí do užívání. V tomto 

případě jde většinou o vojenskou techniku, která je vyráběna na zakázku dle specifických 
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požadavků AČR. VPD při schvalování posuzuje požární bezpečnost těchto zařízení nejen 

v souladu s platnými předpisy ČR, ale i mezinárodními standardy a standardy NATO. 

Specifik, kterými MO disponuje je mnoho. K dalšímu patří státní podniky  

a příspěvkové organizace zřízené nebo založené MO, ve kterých taktéž vykonává požární 

dozor VPD. 

Státní podniky, jejichž zakladatelem je MO jsou: 

• VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína, 

• LOM Praha, státní podnik, 

• Vojenské lesy a statky ČR, státní podnik, 

• Vojenský technický ústav Praha, státní podnik, 

• Vojenský výzkumný ústav Brno, státní podnik. 

Příspěvkové organizace: 

• Armádní Servisní, příspěvková organizace ve zkratce AS-PO, 

• Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha, p.o., 

• Ústřední vojenská nemocnice Praha, p.o., 

• Ústav leteckého zdravotnictví Praha, p.o., 

• Vojenská nemocnice Brno, p.o., 

• Vojenská nemocnice Olomouc, p.o., 

• Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI), p.o. 

Z výše uvedeného vyplívá, že činnosti VPD při plnění požadavků RMO 31, tedy 

výkon požárního dozoru v resortu MO se vztahuje i na výše uvedené subjekty (podniky, 

organizace). Proto s ohledem na širokou škálu těchto objektů není výkon požárního dozoru 

jednoduchý. Mnohdy se jedná o strojírenský průmysl, výzkumné ústavy, objekty 

medicínského charakteru, ubytovací, sportovní, lékařská, školící a jiná zařízení, která 

s sebou nesou určité zvláštnosti. 
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1.3 Struktura vojenského požárního dozoru 

Vojenský požární dozor je orgánem vykonávající činnosti a úkony při výkonu 

požárního dozoru v resortu Ministerstva obrany ve smyslu § 85a zákona č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) a RMO č. 31/2005 Výkon požárního dozoru [7, 12, 14]. 

Organizačním řádem Ministerstva obrany (dále jen „OŘ“), který je základním vnitřním 

organizačním předpisem MO, je upraveno organizační členění ministerstva. Vojenský 

požární dozor jako součást ÚřSOD, spadá do gesce Generálního sekretáře MO, což je 

patrné i na obrázcích 5 a 6.  

OŘ schvaluje ministr obrany České republiky a jeho znění v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy upravuje organizační členění ministerstva, rozsah 

odpovědností a oprávnění vedoucích zaměstnanců MO, působnost organizačních útvarů 

ministerstva a jejich vzájemné vztahy, zásady řízení a organizaci činnosti. Dále zmocňuje 

vedoucí zaměstnance rezortu obrany zastupovat ministerstvo vůči vnějším kontrolním 

orgánům. OŘ vychází ze zákona č. 2/1969 Sb. (dále jen „kompetenční zákon“)  

a je závazný pro všechny vojáky z povolání a občanské zaměstnance MO [16]. 

Na dalším obrázku je uvedeno, postavení ÚřSOD ve struktuře ministerstva. V současné 

době spadá pod Generálního sekretáře MO stejně jako Úřad pro obrannou standardizaci, 

katalogizaci a státní ověřování jakosti nebo Úřad služeb. VPD je tedy součástí ÚřSOD 

jakož i Energetická inspekce MO, Stavební úřad MO a Státní odborný technický dozor 

MO. 
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Některé důležité zkratky: 
 
VKPR – Vojenská kancelář prezidenta republiky, 
VP – Vojenská policie, 
VZ – Vojenské zpravodajství, 
SOC MO – Společné operační centrum Ministerstva obrany, 
I MO – Inspekce ministra obrany,  
VÚA – Vojenský ústřední archiv,  
VGHMÚř – Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. 
 
 

Obrázek 5 - Organizační schéma MO. 
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Obrázek 6 – Umístění VPD ve struktuře MO. 

 

 BOZP a VS – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a výkonu služby, 

EZ – Elektrická zařízení,  

ZZ – Zdvihací zařízení, 

PZ – Plynová zařízení, 

TZ- Tlaková zařízení. 
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1.4 Historie VPD 

Statut Vojenského požárního dozoru existuje teprve od 1. ledna 2002, tehdy požární 

radové spadali pod Úřad kontroly bezpečnosti výcviku, letů a služeb MO. V roce 2004 byli 

požární radové převedeni pod Úřad státního odborného dozoru s oficiálním názvem 

správní radové a od 1. října 2010 do dnešního dne jako referenti společné státní správy. 

Historický význam ale sahá až do dob Československé lidové armády, kdy požární 

ochranu završovaly Krajské vojenské ubytovací a stavební správy („KVUSS“) svými 

pracovníky, a to odbornými referenty požární ochrany. 

V roce 1981 na základě novelizace některých předpisů vznikly nové výkonné orgány 

s názvem Vojenská inspekce požární ochrany („VIPO“). Mezi povinnosti stanovené náplní 

práce orgánů VIPO patřilo mj. i zabezpečování soutěží vojenských požárních jednotek 

(tyto se konaly každoročně v jednotlivých krajích a následně byla pořádána 

celorepubliková soutěž vítězů soutěží jednotlivých krajů). Z hlediska požární ochrany  

se zabezpečovaly různé ukázky a výstavy, zabezpečovala se požární ochrana při leteckých 

dnech atd. 

V průběhu dalších let byl pracovníkům KVUSS název této funkce měněn, a sice  

od května 1992 to byl hasič-technik, od dubna 1994 odborný požární rada. Dnem 1. ledna 

1995 byli odborní požární radové přepodřízeni pod Úřad státního dozoru na funkci požární 

rada. Dnem 1. října 1996 byli požární radové opětovně přepodřízeni pod Správu 

vojenského bytového fondu Praha, p.o., kde vykonávali jak náplň práce v oblasti prevence 

(tzn. požární dozor), tak i velení nově vznikajících profesionálních požárních jednotek  

v AČR, jednotně nazvaných „Vojenská hasičská záchranná služba“. 

1.5 Symbolika VPD 

Na obrázku 7 je zobrazen znak Úřadu státního odborného dozoru, pod který jak již 

bylo uvedeno na obrázku 7, spadá i Vojenský požární dozor. Komise Vojenské symboliky 

a tradic Vojenského historického ústavu Praha schválila a zavedla do registru znak VPD 

viz. obrázek 9.  
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Obrázek 7 - Znak Úřadu státního odborného dozoru. 

 

Obrázek 8 - Znak VPD pracoviště Praha. 

Na černém obdélníkovém štítě orientovaném na výšku a se spodní hranou vypouklou 

dolů, je položena žlutá (zlatá) kniha s červenými listy, přes kterou jsou položeny dva žluté 

(zlaté) meče s červenými jílci, v jejichž křížení je leží černá hasičská přilba se zlatou 

zbrojí. Symbolika odkazuje na tradiční české vojenské a hasičské symboly [5]. 
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1.6 Funkční označení inspektorů VPD 

Inspektoři VPD jsou označeni příslušným funkčním označením vycházejícího 

z funkčního označení příslušníků HZS podniku, ale často je jejich označení zaměňováno 

s označením vojáků. V současné době jsou všichni inspektoři občanskými zaměstnanci.   

Funkční označení na náramenících stejnokroje inspektorů VPD:  
 

 

 

                     Inspektor VPD                                    Vedoucí inspektor VPD 

 

    

     Hlavní inspektor VPD 

Funkční označení na výložkách pracovního stejnokroje II a svetru inspektorů VPD: 

                                                 

 

       Inspektor VPD      Vedoucí inspektor VPD       Hlavní inspektor VPD 

Obrázek 10 – Starý znak VPD 
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2 Požární prevence resortu v resortu Ministerstva obrany 

Hlavní úlohou požární prevence v resortu MO je předcházení vzniku požárů  

a snižování míry požárního rizika, na rozdíl od požární represe, která má za úkol likvidovat 

a snižovat rozsahu vzniklých mimořádných stavů a poskytovat pomoc při těchto 

mimořádných událostech a živelních pohromách. Požární prevence vychází ze zásady 

požadavku zákona o požární ochraně, tedy že každý je povinen počínat si tak aby nezavdal 

příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Dalším úkolem 

požární prevence je zajištění požární bezpečnosti při užívání objektů a jejich provozu po 

celou jejich životnosti, jakož i zajištění požární bezpečnosti při provozování činností. 

Požadavky na požární bezpečnost jsou kladeny již při realizaci stavby v rámci jejího 

projektování a dále pak při její realizaci. V rámci požární prevence se uplatňují právní  

a normové požadavky na úseku požární ochrany s cílem provést stavbu, která je z hlediska 

požární ochrany nejbezpečnější [2, 11]. 

Z hlediska platné právní úpravy na úseku požární ochrany je potřeba požární 

bezpečnost obecně vnímat jako komplexní souhrn organizačních, stavebně technických, 

stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným 

požárem a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho 

šíření [3]. 

Základním druhem požární prevence je požární bezpečnost staveb. Požární bezpečnost 

stavby je vlastně schopnost stavby maximálně omezit riziko vzniku a šíření požáru 

a zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, včetně osob provádějících požární zásah, 

popřípadě zvířat a ztrátám na majetku v případě požáru. Dosahuje se jí vhodným 

urbanistickým začleněním stavby, jejím dispozičním, konstrukčním a materiálovým 

řešením, popřípadě požárně bezpečnostními zařízeními a opatřeními. Každá stavba musí 

být provedena v souladu s veřejným zájmem, zejména s územně plánovací dokumentací, 

cíli a záměry územního plánování, obecnými požadavky na výstavbu, technickými 

požadavky na stavby a zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy. Strategie 

preventivní požární ochrany obecně vychází z teorie požárního rizika a je zakotvena 

v zákoně o požární ochraně, v předpisech vydaných na jeho základě, ale také v jiných 

předpisech upravujících podmínky požární ochrany, zejména pak z oblasti stavebního 

práva a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [2,3,10] 
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2.1 Analýza současného stavu požární prevence v resortu MO 

Z definice výše vyplývá podstata požární prevence, ale pro potřeby návrhu nové 

koncepce je zapotřebí zjistit, jaký je její současný stav. V resortu MO je požární prevence 

tvořena právními a vnitřními předpisy. Dodržování povinností vyplývajících z těchto 

právních a vnitřních předpisů je v praxi prováděno formou kontrol, a to u všech 

organizačních celků MO tj. útvarů, zařízení, úřadů, ale i u VHJ, kde se kontroluje jejich 

akceschopnost. 

Mezi nejčastější nedostatky a slabá místa patří zejména nedůsledná kontrola  

ze strany vedoucích zaměstnanců, osob odborně způsobilých v PO, preventistů požární 

ochrany, preventivních požárních hlídek, a dalších zaměstnanců pověřených 

k zabezpečování dodržování úkolů na úseku požární ochrany. V oblasti stavební prevence 

mnohdy projektanti neznají současné právní předpisy a platné normy, což se projevuje na 

kvalitě projektové dokumentace předkládané k posouzení na ÚřSOD. Požární prevence při 

realizaci a dokončování staveb je taktéž velice důležitá a má vliv na kvalitu výsledné 

požární bezpečnosti stavby. V rámci stavební prevence se inspektoři účastní kontrolních 

prohlídek staveb před dokončením, kde často shledávají nedostatky v dokladových částech. 

Při kontrolní činnosti stávajících staveb je ověřováno užívání objektu nebo jeho částí podle 

kolaudačního rozhodnutí (souhlasu), závěrem je často zjištěno porušování odsouhlaseného 

způsobu užívání.  

V mnoha případech nemá uživatel objektu k dispozici dokumentaci stavby, jakož  

i kolaudační souhlas (rozhodnutí). Tyto dokumenty včetně požárně bezpečnostního řešení 

jsou uloženy v archivech Vojenské ubytovací stavební správy (dále jen „VUSS“), která  

je odpovědným orgánem za oblast správy majetku, bezúplatného a úplatného nabývání  

a pozbývaní majetku, nákupu stavebních prací a ostatních služeb, restitucí majetku  

a za vytvoření systému správy vymáhání pohledávek, objasňování škod a vydávání 

povolení k odpisu škod na majetku státu v působnosti MO. VUSS má ve své odpovědnosti 

dokumentaci veškerých staveb MO, ale v praxi je mnohdy časově obtížné toto dohledat. 

Důležitý je také fakt, že v rámci častých restrukturalizací v resortu dochází ke změnám 

uživatelů stavby a jejich neznalosti objektu. Osoby odpovědné za plnění požadavků  

na úseku požární ochrany, tedy preventisté požární ochrany nemají často dostatečnou 

odbornou způsobilost. Dokumentaci stavby zpracovávají sice osoby odborně způsobilé 
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podle §11 zákona o požární ochraně, ale většinou to nejsou osoby se znalostí vojenské 

problematiky. 

Dalším nedostatkem v oblasti kontrolní činnosti požárním dozorem je efektivita 

samotné kontroly. Kontroly byly prováděny komplexně zažitým způsobem bez ohledu na 

výsledky těchto kontrol. Plánování kontrol probíhalo každoročně nesystematicky. Výběr 

objektů ke kontrole nebyl podložen předchozí analýzou. Často se opakovaly kontroly 

objektů, které nebyly natolik rizikové a objekty, kde hrozilo ohrožení osob byly 

opomíjeny.  

Analýzou statistických údajů z předchozích let byly zjištěny nejčastěji se opakující 

problémy. Nejčastěji šlo o činnosti vojsk při výcviku. Soustavné porušování předpisů 

mnohdy vedlo k požárům a jiným mimořádným událostem. Při střelbách a cvičeních 

docházelo k požárům dopadových ploch, ale i okolních porostů. Vyskytovalo se  

i nesprávné zacházení s hořlavými látkami. Zacházení se špatnou elektroinstalací nebylo 

neobvyklé stejně jako neodborné zacházení s elektrickým zařízením (dieselagregáty, 

generátory, atd.) a v neposlední řadě používání topidel v rozporu s právními předpisy. 

Značně porušování předpisů bylo shledáno i v objektech sloužících k ubytování. 

Jedná se zejména o vojenské ubytovny a vojenská rekreační zařízení. Ubytovaní vojáci, 

občanští zaměstnanci, ale i civilní osoby nerespektovali zákazy na úseku požární ochrany a 

tím tak zavdávali příčinu vzniku požáru. Naštěstí nedošlo ke ztrátám na životech zejména 

s přihlédnutím na požární bezpečnost těchto ubytovacích zařízení a systém recepční  

a dozorové služby. 

K porušování docházelo také v objektech výrobního charakteru jako například 

opravny vojenské techniky, strojírenské výroby vojenské techniky a výzkumné technické 

ústavy. Tyto podniky zaměstnávají stovky zaměstnanců, kteří dohromady nabízí široké 

portfolio profesionálních služeb ve výše zmíněných oblastech. Státní podniky jako je LOM 

Praha tedy Letecké opravárny Malešice se zabývají opravárenskou činností v oblasti 

letectví a provozují tak mnohdy rizikové činnosti od galvanického upravování povrchů 

náhradních dílů až po generální zkoušky leteckých motorů s nejvyšší certifikací na kvalitu. 

I zde ale inspektoři shledali některé nedostatky na úseku požární ochrany. Lépe na tom 
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nebyla ani dílenská, údržbářská a opravárenská pracoviště a revizní místa na jednotlivých 

útvarech AČR.  

V resortu MO je dále problematická odborná znalost v oblasti požární ochrany 

obecně. Analýzou byla zjištěna absence vzdělávání v oblasti požární ochrany a problém 

byl i se školením a osvětou. Osoby odpovědné za plnění požadavků na úseku požární 

ochrany, tedy preventisté požární ochrany nemají často dostatečné znalosti v oblasti 

požární ochrany. Dokumentaci stavby těmto preventistů zpracovávají sice osoby odborně 

způsobilé podle §11 zákona o požární ochraně, ale většinou jde osoby bez znalosti 

vojenské problematiky.  

Využití statistických údajů 

Současný stav požární prevence je velice dobře vyvoditelný ze statistického sledování, 

které provádí každý inspektor v rámci své činnosti. Hlavní inspektor pak plní požadavky 

RMO 31 zejména pak zpracovává jednou ročně informační zprávu o stavu požární 

prevence včetně počtu požárů v rezortu MO a předkládá ji ministrovi obrany a zabezpečuje 

statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy vojenských hasičských 

jednotek v rezortu MO. Z tabulky dále je patrné množství požárů, požárních asistencí  

a dalších úkonů, které proběhly v rámci MO v roce 2012. Z údajů je zřejmé kolik požárů 

vzniklo v resortu MO za uplynulý rok 2012.  

Závěrem k současnému stavu požární prevence v resortu MO bych jen dodal,  

že v souvislosti s finanční, personální a materiální problematikou je snaha udržet požární 

ochranu resp. prevenci na stejné ne-li vyšší úrovni. Zavádějí se nová opatření, která vedou 

ke zlepšení této prevence, a proto je na místě zpracovat novou koncepci požární prevence, 

ve které bude zhodnocena možnost omezení nebo zlepšení některých současných 

elementů, které by vedly k ještě lepší (kvalitnější) požární prevenci v resortu MO. 
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Tabulka 2- Statistické  údaje VPD za rok 2012. 

   

2.2 Nová koncepce požární prevence 

Pro vytvoření koncepce požární prevence bylo nutné stanovit cíle, které vychází 

z analýzy současného stavu a ze změny, kterou vyvolal nový charakter AČR. Armáda  

se stala plně profesionální, vyvíjí se nová vojenská technika, zefektivňuje se provoz, 

opouští se některé nepotřebné objekty, personál často migruje v souvislosti s výkonem 

služby či misí v zahraničí, mění se schopnosti AČR, a další.   

Nově se reflektuje na vyhlášku č. 415/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura 

podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a nezbytnosti nastavit 

Statistické údaje za rok 2012 
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Požáry 
Požár v resortu MO 87 62 2 62 63 276 
Požár mimo resort MO 1 3 0 1 7 12 

Zásahy 
Technické zásahy v resortu MO 341 389 2467 174 1080 4451 
Technické zásahy mimo resort MO 1 0 0 3 3 7 
Asistence na střelnicích   203 175 0 37 201 616 

Lidé 

Počet zraněných 0 0 0 0 0 0 
     z toho příslušníků AČR 0 0 0 0 0 0 
Počet mrtvých 0 0 0 0 0 0 
     z toho příslušníků AČR 0 0 0 0 0 0 

Kontrolní 
akce 

Komplexní kontroly – AČR 12 15 23 9 7 66 
Tematické kontroly – AČR 20 15 22 11 8 76 
Komplexní kontroly u příspěvkových org. 
MO 6 3 1 1 3 14 
Tematické kontroly u příspěvkových org. 
MO 2 2 3 1 8 16 

Kontrolní dohlídky 2 0 0 3 0 5 
Odborná 
vyjádření 

K posouzení požárního nebezpečí 0 1 0 0 0 1 
K posouzení výrobků 9 1 0 11 2 23 

Stavební 
prevence 

Vydaná stanoviska k projektové dokumentaci 61 9 13 7 50 140 
Účast na územním a stavebním řízení 27 11 3 0 34 75 
Účast na kolaudaci 14 4 3 0 34 55 

Preventivně 
výchovná 
činnost 

Školení, lektorská činnost 51 22 2 6 1 82 
Účast na školeních, konference, kurzy 26 5 0 2 6 39 

Konzultace Konzultace, technická pomoc 34 27 59 5 58 183 
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systém řízení MO včetně všech jeho organizačních složek dle metody řízení podle cílů 

tedy metodou „Management by Objectives“ zkratkou MBO [4, 6, 8]. 

Metoda řízení podle cílů je založena na principu, že vrcholový management stanoví cíle 

a jednotliví vedoucí zaměstnanci společně se zaměstnanci se snaží ztotožnit s těmito cíli, 

kde cíl nižšího stupně je provázaný a navazuje na cíl vrcholového managementu. Metoda 

propojuje jednotlivé cíle se stanovenými cíli jednotlivých zaměstnanců. MBO je vstřícnou 

metodou která se osvědčila již v civilním sektoru zejména v podnikatelské sféře. Výhodou 

MBO je koordinace snahy zaměstnanců pro dosahování cílů organizace. Cíle nejsou 

zadávány direktivně, jelikož každá sekce, útvar, odbor či oddělení si stanovuje formou 

rozkladu (z cílů vyššího řádu) své vlastní cíle po linii „odshora dolů“. Jde o nástroj 

umožňující objektivní hodnocení výkonnosti a podporuje motivaci ke zlepšení 

individuálního výkonu. Metoda umožňuje identifikovat problémové oblasti vzhledem  

k dosahování cílů [4, 13]. 

Metoda řízení podle cílů tedy MBO se jeví jako nejefektivnější systém řízení 

organizace při výkonu státní správy. Plánování a řízení resortu MO vychází z aplikace 

metody řízení podle cílů a je zaměřeno na udržení a rozvoj schopností. Procesy plánování  

a rozpočtování jsou navzájem provázány, což je velice podstatné i pro koncepci požární 

prevence. 

K aplikaci vyhlášky č. 415/2008 Sb., již MO vydalo vnitřní předpis, a to rozkaz 

ministra obrany č. 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje v rezortu Ministerstva obrany 

(dále jen „RMO 66“), kterým se stanovují hlavní principy, způsoby a formy plánování  

v rezortu Ministerstva obrany, vymezuje účel a pojmy plánování, působnost subjektů 

plánování, základní plánovací dokumenty a proces tvorby a hodnocení plnění plánů 

v rezortu MO [8, 9]. 

Cíl je tímto rozkazem definován jako vyjádřením žádoucího budoucího stavu 

vymezenými parametry a termínem předpokládaného dosažení.  
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Cíl musí splňovat následující podmínky: 

a) dosažitelnost – stanovení cíle je reálné s přihlédnutím k výchozím podmínkám 

pro plnění a prostředkům; 

b) jednoduchost, stručnost a srozumitelnost – cíl musí být formulován 

jednoznačně; 

c) konkrétnost – cíl musí být formulován jasně a určitě. 

Plánováním se pro účely tohoto rozkazu rozumí soustavná, metodicky a organizačně 

řízená cílevědomá činnost, jejímž cílem je zajistit optimální plnění úkolů rezortu 

Ministerstva obrany, udržování a rozvoj jeho schopností ve vazbě na vývoj vnějšího 

prostředí, závazky České republiky v oblasti obrany, hodnocení vývojových trendů 

bezpečnostního prostředí, hodnocení dosaženého stavu a dostupné zdroje. Plánování  

se uskutečňuje na všech řídících stupních.  

Směrnicí ministra obrany pro plánování činnosti a rozvoje resortu MO na roky  

2013 – 2017 je stanoveno plánování prostřednictvím cílů první a druhé úrovně, 

plánovacích předpokladů v oblasti personálu a peněžních prostředků, priorit a omezení pro 

plánování na plánovací období. Mezi tyto cíle patří zajistit výkon státní správy 

v působnosti Ministerstva obrany. Zabezpečit efektivní výkon správních činností a plnění 

úkolů, které jsou Ministerstvu obrany stanoveny zákony a jinými obecně závaznými 

právními předpisy. Posoudit rozsah a obsah státní správy vykonávané v působnosti rezortu 

MO a pokračovat v její další optimalizaci.  

Střednědobý plán rozpracovává cíle vytyčené směrnicemi ministra obrany a soustavou 

cílů pro příslušné plánovací období do cílů třetí úrovně, konkrétních opatření a úkolů  

a způsob jejich zajištění věcnými prostředky, personálem a peněžními prostředky. 

Rozpracované cíle jsou závazným vstupem pro přípravu ročních plánů, rozpočtů a dalších 

dílčích odborně profilovaných plánů tedy i pro novou koncepci požární prevence. 

Nová koncepce požární prevence by měla být prioritně tvořena na základě hlavní 

myšlenky požární ochrany, a to za účelem ochrany života a zdraví osob, zvířat a majetku. 

Při zpracování koncepce jsem se inspiroval koncepcí požární prevence v České republice 

zpracovanou Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR.  
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Tato koncepce je ale zpracována na podmínky ministerstva vnitra tedy na podmínky 

HZS a civilního sektoru. 

Koncepce požární ochrany v resortu MO je zpracována s ohledem na specifika 

ministerstva obrany, která jsou uvedena v kapitole 1.1.3 a v kapitole 2.1. Jde zejména o to, 

že požární ochranu v resortu MO řídí v podstatě sedm inspektorů VPD. Výkon VPD není 

natolik složitý v porovnání s výkonem státního požárního dozoru u HZS ČR, a proto ani 

nová koncepce nebude tak obsáhlá a složitá jako v případě koncepce HZS ČR. 

V procesu plánování byl u ÚřSOD MO rozpracován stanovený cíl třetí úrovně 

„Zabezpečit státní odborný dozor“ a to formou opatření a úkolů (cílů 4. – 6. úrovně)  

a následně rozpracován do úkolů. Následující stanovené cíle jsou v souladu  

s RMO 66 začleněny do 5. úrovně.  První cíl je ale stanoven jako cíl 4. úrovně z důvodu 

výkonu kontrolní a dozorové činnost v rámci všech odborností úřadu viz obrázek č. 11.  

Při aplikaci metody MBO v podmínkách VPD a ÚřSOD bylo navržen další potup pro 

řízení této organizace ve smyslu zabezpečování požární prevence v resortu MO. Smyslem 

dalšího konání je zacílovat  kontrolní činnost tak, aby byla postižena kritická místa u všech 

organizačních celků cestou účinných opatření [8]. 

 Kontroly se zaměří na oblasti, které v rámci předchozí analýzy vykazovaly časté 

nedostatky. Jde zejména o ubytovací objekty, sklady hořlavých kapalin, vojenské objekty 

s vysokým rizikem a další. Díky tomu, že kontrolní činnost bude prováděna ve spolupráci 

s ostatními odborníky, kteří jsou součástí ÚřSOD, vznikne efektivnější systém kontrolní 

činnosti.  

Správní činnosti v podmínkách VPD budou klást důraz na stavební prevenci. V rámci 

interakce s ostatními inspektory (stavební úřad MO, státní odborný technický dozor,  

a další) dojde ke koordinování činností v rámci celého stavebního řízení. Jedná se zejména 

o vydávání koordinovaných stanovisek ke všem druhům řízení a dokumentace v rámci 

celého ÚřSOD resp. dotčených orgánů. Tím se zefektivní potupy vydávání těchto 

stanovisek a správní činnosti tak budou splňovat svou podstatu. Při zavádění nové 

speciální vojenské, ale i nevojenské techniky se budou inspektoři všech odborností 

integrovat, koordinovat a pomáhat si. Pro efektivitu těchto procesů budou pomáhat již při 

specifikaci veřejných zakázek. 
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Jako další se při aplikaci MBO uplatní systematická vzdělávací činnost nejen interní ale 

i celoresortní.  Při interním školení a zvyšování odborné úrovně inspektorů se bude klást 

důraz ve vzdělávání v oblasti managementu, práva a v neposlední řadě v oblasti požární 

ochrany. 

Resortní neboli externí vzdělávání bude zaměřeno na osoby odborně způsobilé (OZO, 

preventisté požární ochrany, atd.) které stanovili ve všech organizačních celcích velitelé  

a ředitelé těchto objektů k zabezpečení plnění povinností na úseku požární ochrany dle 

zákona o požární ochraně. Ke zvýšení odborné způsobilosti v resortu MO budou 

uskutečňovány kurzy k získání odborné způsobilosti v PO dle § 11 zákona o požární 

ochraně. Toto bude realizováno ve spolupráci se Střední školou požární ochrany a Vyšší 

školou požární ochrany ve Frýdku - Místku (dále jen „SOŠ PO a VOŠ“). Tyto kurzy budou 

v rámci MO zaštítěny a uskutečňovány na univerzitě obrany ve Vyškově. 

Do systému efektivního vzdělávání budou zařazeny i pravidelné odborné konference 

určené všem zaměstnancům MO, kteří zabezpečují plnění povinností na úseku požární 

ochrany. Tímto vznikne prostor pro zpětnou vazbu mezi těmito zaměstnanci, VPD  

a dalšími organizacemi, na základě které bude dále rozvíjena myšlenka požární prevence. 

 

Stanovení nových cílů: 

Cíl č. 1 – Zabezpečit výkon kontrolní a dozorové činnosti 

Tento cíl je jediný na 4. úrovni z důvodu vyšší důležitosti. Úkolem je zabezpečit výkon 

kontrolní a dozorové činnost v rámci všech odborností. Zlepšit tak postup při kontrolách  

a dozorech, součinností inspektorů se záměrem kvalitnějších výsledků a tím i lepší požární 

prevence v resortu MO.  

Rozsah těchto kontrol byl stanoven s ohledem na charakter objektů, kterými disponuje 

MO. Témata kontrolní a dozorové činnosti byla stanovena takto: 
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Tabulka 3 - Témata objektů ke kontrolám v rámci ÚřSOD. 

Témata kontrolovaných objektů v resortu MO 

1. Vojenské areály 
2. VÚ a VZ s vysokým rizikem 
3. Sklady hořlavých a nebezpečných látek 
4. Ubytovací zařízení 
5. Státní podniky 
6. Administrativní objekty 
7. Změny v užívání staveb 
8. Kotelny a plynovody 
9. Nevyužívané objekty 
10. Vojenské hasičské jednotky 
11. Bezpečný provoz výcvikových zařízení  
12. Ostatní 

 

Cíl č. 2 – Zabezpečit výkon správní činnosti 

Ke splnění tohoto cíle je zapotřebí vykonávat správní činnosti v oblasti požární ochrany 

resp. stavební prevence, zejména pak zabezpečit posudkovou činnost v návaznosti  

na investiční výstavbu v resortu MO. Jedná se o vyjadřování k požárně bezpečnostním 

řešením staveb podle zadání investorů, posouzení nových projektů a výrobků pro použití  

v AČR podle zadání výrobců. V následujících letech se předpokládá autorizovaný dozor  

v oboru požární bezpečnost staveb při vyjadřování k požárně bezpečnostním řešením 

staveb, posouzení nových projektů a výrobků pro použití v AČR. 

 

Cíl č. 3 – Zabezpečit vyšetřování a analýzu příčin vzniku požárů 

Zjišťování příčin vzniku požárů (dále jen „ZPP“) je prováděno ve smyslu § 31 odst. 1 

písm. f) a § 35 zákona o požární ochraně. Zjišťování příčin vzniku požáru je trvale 

zabezpečováno jednotlivými inspektory VPD. Na základě rozborů zjišťovaných příčin 

vzniku požárů průběžné navrhovat opatření k předcházení požárů a sledovat jejich účinnost 

prostřednictvím následných kontrol.  
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Cíl č. 4 – Zabezpečit poradenskou a vzdělávací činnost 

Zabezpečit poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti PO, spočívající v udržování, 

resp. zvyšování profesních znalostí inspektorů VPD a pracovníků PO resortu MO. V rámci 

tohoto cíle bude zabezpečen kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti odborně 

způsobilých osob dle § 11 odst. 1 a techniků požární ochrany dle § 11 odst. 2 zákona  

o požární ochraně ve spolupráci se Střední odbornou školou požární ochrany a Vyšší 

odbornou školou požární ochrany e Frýdku-Místku (dále jen SOŠ PO a VOŠ PO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 11 - Systém cíleného plánování v resortu MO. 
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2.3 Transformace cílů na procesy 

Na obrázku č. 12 jsou zobrazeny definované cíle, které byly stanoveny na základě 

plánování činnosti a rozvoje v rezortu Ministerstva obrany. Tyto cíle jsou následně 

vztaženy na procesy. V rámci procesního řízení těchto cílů bude zhodnoceno, jakým 

způsobem jsou procesy ovlivňovány riziky (slabými stránkami a hrozbami). Realizace 

nové koncepce požární prevence se odvíjí od skutečného a doložitelného stavu procesů 

tedy činností na úseku požární prevence, a proto v dalších kapitolách budou tyto procesy 

popsány.  

 

 

Obrázek 12 - Stanovené cíle 4. a 5. úrovně 

2.4 Mapa požární prevence 

Požární prevenci jako celek lze rozdělit na jednotlivé vykonávané činnosti – procesy. 

V případě této koncepce se jedná právě o čtyři výše popsané procesy, které jsou součástí 

definovaných cílů. Všechny procesy jsou následně znázorněny v mapě požární prevence 

viz. obrázek č. 13 a každý z procesů je pak samostatně graficky znázorněn a popsán 

v příloze A této diplomové práce.  
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2.5 Analýza organizace 

Pro provedení kvalitní analýzy současného stavu požární prevence v resortu MO  

je zapotřebí nejdříve zjistit výchozí stav organizace (ÚřSOD) respektive VPD.  

Základ spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů metodou SWOT, které 

jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemným ovlivňováním faktorů 

silných a slabých stránek na jedné straně proti příležitostem a nebezpečím na straně druhé 

lze vytěžit nové kvalitativní informace, které popisují a hodnotí úroveň jejich vzájemného 

střetu. Pro analýzu výchozího stavu organizace se při použití této metody identifikují 

vnitřní silné a slabé stránky organizace a zjišťují se příležitosti a ohrožení z vnějšího 

prostředí. Zjištěné faktory jsou následně analyzovány a vyhodnoceny. Na obrázku č. 14  

je znázorněno základní schéma analýzy SWOT [1, 6].  

SWOT je zkratka z anglického originálu: 

strenghts - silné stránky 

weaknesses - slabé stránky 

opportunities - příležitosti 

threats - hrozby 

Obrázek 13 - Mapa požární prevence. 
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Celá metoda SWOT byla pro větší důvěryhodnost provedena ve spolupráci s inspektory 

VPD. Protože tato metoda nemá zatím pevný metodologický rámec, může být prováděna 

jak v kvalitativní, tak i v kvantitativní formě. Mezi nejčastěji používané metody a nástroje 

SWOT analýzy patří brainstorming nebo expertní metody např. diskuze, a dále uplatnění 

vhodných formulářů, matic a grafů. Pro potřeby této analýzy byla použita matice  

„plus-mínus“, kterou byly vyhodnoceny příslušné podklady. Úplná matice SWOT analýzy 

je uvedena v příloze B této diplomové práce. 

Při její tvorbě se postupuje tak, že si jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti  

a hrozby očíslujeme (S1–Sn, W1–Wn, O1–On, T1–Tn), umístíme je do matice, a určujeme 

silnou oboustranně pozitivní (++) či slabší pozitivní (+) vazbu, nebo silně oboustranně 

negativní (− −) či slabě negativní (−) vazbu. V případě žádného vzájemného vztahu 

udělujeme 0. Nejvyšší váhu má pak ta silná či slabá stránka, příležitost nebo hrozba, která 

má nejvíce +, resp [1, 6]. 

Na obrázku č. X je zobrazena tato matice s finálními výsledky. Data byla získána 

průměrem výsledků všech hodnotících a tím byl získán relevantní výsledek. Hrozby, slabé 

stránky, silné stránky a příležitosti vyšly přesně dle očekávání a je patrné jak moc se rizika 

ovlivňují s dalšími faktory.   

Obrázek 14 - Základní rámec SWOT analýzy. 
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Tabulka 4 - Výsledky SWOT analýzy. 

 

Výše uvedené výsledky byly zpracovány pro potřeby analýzy současného stavu resp. 

schopností ÚřSOD jehož součástí je i Vojenský požární dozor. Tato analýza je prvotní  

a je zapotřebí s ní dále pracovat s cílem zjistit, jakým způsobem se toto bude dále rozvíjet. 

Do budoucna doporučuji zavést systém analýzy na principu „Brainstormingu“, tedy  

na skupinovém vytváření co nejvíce nápadů a podnětů k další analýze nejen organizace,  

ale i požární prevence jako takové [1, 6]. 

 

 
POMOCNÉ ŠKODLIVÉ 

VN
IT

ŘN
Í 

 

SILNÉ STRÁNKY 

• Odborná způsobilost v PO 

• Dlouholetá praxe 

• Zkušenosti v oblasti PO 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

• Časová vytíženost 

• Nedostatečná právní podpora 

• Mobilita inspektorů 

VN
ĚJ

ŠÍ
 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

• Vzdělávání v oblasti právní 

• Jednotné vzory dokumentů 

• Hlubší spolupráce s HZS 

 

HROZBY 

• Neznalost předpisů 

• Vykonávání nadbytečných 

činností 

• Nedostatek financí 
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2.6 Analýza rizik 

V rámci VPD bylo stanoveno několik rizik, u kterých se předpokládalo, že by mohly 

negativně ovlivňovat samotné procesy vycházející z cíleného plánování celého úřadu. Šlo 

o rizika systémová, provozní, legislativní či bezpečnostní. Analýza rizik zahrnovala 

následující kroky: 

• rozbor vzájemných vztahů a souvislostí procesů spojených s činností VPD resp. 
ÚřSOD,  

 
• vytvoření návrhu možných rizik v procesech a cílech k identifikaci,  

 
• určení stupně významnosti rizik týmem dotazovaných na bázi měření rizikových 

faktorů,  
 

• sestavení pořadí rizik podle příslušného stupně významnosti pro stanovení priorit 
rizik. 

 
 

Hodnocení rizik se může provést v různých formách a záleží na získaných informacích,  

možností posuzovatelů, ale i účelu posuzovaných rizik. Pro potřeby této diplomové práce 

byla použita metoda „PN“, která je uvedena dále. Prostřednictvím této jednoduché metody 

se vyhodnocuje příslušné riziko ve dvou jeho složkách. Vyhodnocení se provádí násobkem 

pravděpodobnosti vzniku rizika (P) a pravděpodobností následků (N). Výsledkem je pak 

ukazatel míry rizika – R. 

R = P x N 

P - pravděpodobnost výskytu rizika: 1 Vyloučené 
  

  
2 Málo pravděpodobné 

  
  

3 Pravděpodobné 
  

  
4 Velmi pravděpodobná 

  
  

5 Vysoce pravděpodobné 
  

   
  

N - dopad následků (důsledky rizika): 1 Zanedbatelné 
  

  
2 Nevýznamné 

  
  

3 Střední 
  

  
4 Významné 

  
  

5 Krizové 
          

 



 

39 

 

V tabulce dále je uvedeno rozdělení stupně významnosti rizik do třech kategorií. 

Analýzou bylo zjištěno, že vysoká rizika se vyskytují ve 36 %, střední rizika ve 40 %  

a rizika nízká, tedy pro tuto analýzu a novou koncepci požární prevence nepodstatná  

ve 24 % viz graf níže.  

 

Tabulka 5 - Stupnice významnosti rizik. 

 

 

 

 

Graf 1 – Grafické vyjádření stupně významnosti rizik. 

 

 

 

 

36% 40% 

24% 

Procentuální rozložení rizik 

Vysoká

Střední

Nízká

Významnost  
rizika: 

Stupeň významnosti rizika 

Nízká R < 8 
Střední  8 < R <  17 
Vysoká 17 < R > 25 
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2.7 Vazba mezi SWOT analýzou a cíli nové koncepce 

Pro kvalitní výsledek celé analýzy je nezbytné provést prověření analytických poznatků 

SWOT analýzy a její vazby na stanovené cíle. Je žádoucí, aby definované cíle využívaly 

silné stránky. Aby definované cíle redukovali slabé stránky, a aby definované cíle 

využívali identifikované příležitosti. Poslední otázkou je, zda cíle reagují na identifikované 

hrozby. Toto je předmětem dlouhodobého zkoumání a vyhodnocování, a proto je zapotřebí 

celou analýzu udržovat aktivní.  

V rámci vytvoření návrhu nové koncepce požární prevence je nezbytné, aby  

se na základě zjištění vyplývajících ze SWOT analýzy postupovalo následně: 

• Identifikovat problémové oblasti a oblasti, které je potřeba rozvíjet, případně  
je udržet na stávající úrovni, 

 
• definovat cílový stav pro dané oblasti, 

 
• stanovit úkoly (opatření), které musí být provedeny.  

 

Problémové oblasti byly identifikovány v rámci SWOT analýzy a následně v rámci 

analýzy rizik bylo zjištěno, která rizika jsou nejpodstatnější pro stanovené cíle a procesy. 

Smyslem nové koncepce je realizování stanovených cílů, permanentní řízení uvedených 

procesů a eliminování nebo redukování negativních vlivů, které je ovlivňují. Definované 

cílové stavy pro dané oblasti je nutné v rámci MBO periodicky revidovat a na základě 

zjištění stanovovat nové úkoly a opatření.  
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3 Návrh koncepce požární prevence do roku 2016 

Z definovaných cílů, které byly stanoveny na základě zpracované analýzy,  

a v souvislosti s finanční situací v resortu MO vyplývá následující návrh koncepce požární 

prevence: 

1. Kontrolní činnost v oblasti požární ochrany provádět ve spolupráci s ostatními 

inspektory ÚřSOD pro efektivnější a kvalitnější výsledky kontrol  

viz. příloha A karta, procesu 1. 

 

2. Hlouběji spolupracovat se stavebním úřadem MO, k omezení rizika vzniku 

požáru a ohrožení osob při a užívání staveb v podmínkách MO viz. příloha A, 

karta procesu 2. 

 

3. Provádět osvětu v oblasti požární prevence, ale i požární ochrany v resortu 

MO viz. příloha A, karta procesu 4. 

 

4. S ohledem na finanční prostředky zvýšit vzdělání všech inspektorů VPD 

v oblasti právní, alespoň formou užší spolupráce s HZS ČR. 

 

5. Zabezpečit podrobnější statistické sledování vzniku požárů pro potřeby další 

analýzy. viz. příloha A, karta procesu 3. 

 

6. Aktualizovat vlastní předpisy s ohledem na současný stav požární ochrany 

resp. požární prevence a podílet se na připomínkování nové legislativy. 

 

Tato koncepce požární prevence je první takového rozsahu, a proto je zřejmé,  

že se v průběhu období, pro které byla navržena, bude stále vyvíjet. Důležité je ale dodržet 

postupy a systém hodnocení a realizovat neustále (periodicky) analýzu stavu požární 

prevence. Jedině tak bude systém funkční a přinese s sebou kvalitní a aplikovatelné 

výsledky. Koncepci je zapotřebí provádět ve skupině hodnotitelů například formou 

„brainstormingu“, z důvodu relevantních výsledků.  
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4 Závěr 

Cíle stanovené v rámci této diplomové práce byly splněny na požadovanou hodnotu. 

Pro zpracování koncepce požární prevence v resortu MO bylo důležité správně a věcně 

popsat systém požární ochrany a požární prevence v podmínkách MO. Součástí tohoto 

systému, který je definován právními předpisy jsou i organizace které plní některé 

povinnosti těchto předpisů. Jedná se o výkon požárního dozoru v resortu MO respektive ve 

vojenských objektech. Ten zabezpečuje Úřad státního odborného dozoru prostřednictvím 

Vojenského požárního dozoru.  

V resortu MO resp. v podmínkách Vojenského požárního dozoru nebyl nikdy 

zpracován dokument tohoto charakteru, a proto vytvoření samotné koncepce požární 

prevence v podmínkách Ministerstva obrany nebylo jednoduché. Nejdříve bylo zapotřebí 

zjistit, co nejvíce informací o předchozím stavu požární prevence. Z důvodu nedostatku 

těchto informací jsem realizoval novou analýzu současného stavu požární prevence a spolu 

s touto analýzou jsem vytvořil analýzu současných rizik ovlivňujících samotné procesy 

v oblasti výkonu požárního dozoru v resortu MO.  

Analýzou jsem ve spolupráci s ostatními inspektory VPD zjistil silné a slabé stránky 

organizace tj. Vojenského požárního dozoru, jakožto orgánu vykonávajícího požární dozor 

v resortu MO. Dále jsem rozpoznal příležitosti, kterými může VDP redukovat slabé 

stránky. Nejdůležitějšími výstupy analýzy organizace byly hrozby. Ty negativně ovlivňují 

nejen silné stránky, ale i příležitosti organizace. 

V souvislosti se zpracovanou analýzou organizace a analýzou rizik v resortu MO, byly 

navrženy nové cíle požární prevence, které byly vytvořeny v souladu s vnitřními předpisy 

o plánování činnosti a rozvoje resortu MO.  

Přílohou diplomové práce je jednoduchá příručka požární prevence pro zaměstnance 

MO, ale i širokou veřejnost s cílem zkvalitnit obecnou znalost zaměstnanců MO v oblasti 

požární prevence. V příručce jsou uvedeny možné vzory dokumentů, jako například 

dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ.  
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