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Proces 1 - Kontrolní činnost 

Legislativa:  §31. odst. 1 písm. a), g) a h) zákona o požární ochraně. 

Poslání procesu kontrolní činnost: 

Poslání stávající Přínos Nové poslání 

Zabezpečit kontrolní činnost 
v objektech MO a eliminovat riziko 
vzniku požáru 

Poskytování odborné pomoci 
v rámci kontrolní činnosti 

Zabezpečit výkon dozorové 
a kontrolní činnosti v rámci 
celého Úřadu státního 
odborného dozoru 

Cíle 

Cíl: Metrika: 

1. Zlepšit postupy při kontrolách a zaměřit se na odstraňování 
nedostatků z těchto kontrol % odstraněných závad 

2. Zavést systém kontrolní a dozorové činnosti na základě témat - 

Nedostatky 

Slabé stránky 

1. Časová vytíženost inspektorů VPD z důvodu vykonávání nadbytečných úkolů 

2. Nedostatečná právní podpora 

3. Mobilita inspektorů (omezení počtu ujetých km služebními vozy VPD) 

Rizika/hrozby 
1. Neznalost předpisů v oblasti PO ale i dalších oborech 
2. Vykonávání nadbytečných činností (např. neoprávněných činností) 
3. Nedostatek financí 
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Obrázek 1 - Mapa procesu kontrolní činnosti. 
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Proces 2 – Stavební prevence 

Legislativa:  §31. odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně. 

Poslání procesu kontrolní činnost: 

Poslání stávající Přínos Nové poslání 

Posuzování požární bezpečnosti 
realizovaných či rekonstruovaných 
staveb 

Jednotné vzory dokumentů 
odstraní formální nedostatky 
při vydávání stanovisek 

V rámci stavební prevence 
a požární bezpečnosti 
staveb eliminovat 
nedostatky při realizaci 
dokumentace a stavby 
samotné 

Cíle 

Cíl: Metrika: 

1. Jednotnými vzory stanovisek zlepšit jejich kvalitu Počet nepřezkoumatelných 
stanovisek/rok 

2. Zlepšit právní podporu při vydávání stanovisek Počet odvolání/rok 

3. V rámci výkonu VPD zvýšit požární bezpečnost staveb Ano/Ne 

Nedostatky 

Slabé stránky 

1. Časová vytíženost inspektorů VPD z důvodu vykonávání nadbytečných úkolů 

2. Nedostatečná právní podpora 

3. Mobilita inspektorů (omezení počtu ujetých km služebními vozy VPD) 

Rizika/hrozby 

1. Neznalost předpisů v oblasti PO ale i dalších oborech 

2. Vykonávání nadbytečných činností (např. neoprávněných činností) 

3. Nedostatek financí 
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Obrázek 2 - Mapa procesu stavební prevence. 
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Proces 3 – Vyšetřování příčin vzniku požárů 

Legislativa:  §31. odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně. 

Poslání procesu kontrolní činnost: 

Poslání stávající Přínos Nové poslání 

Stanovení příčiny vzniku požáru 
v resortu MO 

Snížení rizika vzniku požáru 
v objektech MO 

Spolupracovat při 
vyšetřování příčin vzniku 
požáru s HZS resp. TÚPO 

Cíle 

Cíl: Metrika: 

1. Zlepšit systém informování VPD o požárech Ano/Ne 

2. Zavést systém vzdělávání v oblasti ZPP Ano/Ne 

Nedostatky 

Slabé stránky 

1. Časová vytíženost inspektorů VPD z důvodu vykonávání nadbytečných úkolů 

2. Nedostatečná právní podpora 

3. Mobilita inspektorů (omezení počtu ujetých km služebními vozy VPD) 

Rizika/hrozby 

1. Neznalost předpisů v oblasti PO ale i dalších oborech 

2. Vykonávání nadbytečných činností (např. neoprávněných činností) 

3. Nedostatek financí 
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Obrázek 3 - Mapa procesu ZPP. 
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Proces 4 –  Poradenská a vzdělávací činnost 

Legislativa: část 2 čl. 9 písm. a), f) a j) RMO 31. 

Poslání procesu kontrolní činnost: 

Poslání stávající Přínos Nové poslání 

Poskytovat metodickou činnost 
organizačním celkům MO 

Využívat prostory MO 
k odborným konferencím PO. 

Zvyšování profesních 
znalostí inspektorů VPD a 
pracovníků PO resortu MO. 

Cíle 

Cíl: Metrika: 

1. Uskutečňovat konference PO v podmínkách PO Ano/Ne 

2. Spolupracovat s HZS při lektorování. Ano/Ne 

Nedostatky 

Slabé stránky 

1. Časová vytíženost inspektorů VPD z důvodu vykonávání nadbytečných úkolů 

2. Nedostatečná právní podpora 

3. Mobilita inspektorů (omezení počtu ujetých km služebními vozy VPD) 

Rizika/hrozby 

1. Neznalost předpisů v oblasti PO ale i dalších oborech 

2. Vykonávání nadbytečných činností (např. neoprávněných činností) 

3. Nedostatek financí 
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Obrázek 4 - Mapa procesu poradenské a vzdělávací činnosti. 
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Tabulka 1 - Výběr ze seznamu rizik k analyzování. 
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Nedostatek financí 5 5 25 
Neznalost předpisů 3 3 9 
Odvolání (správní lhůty) 2 4 8 
Zanedbání kontrolní činnosti 2 3 6 
Velké množství projektů 4 4 16 
Vydání neopodstatněného stanoviska 2 3 6 
Nedodržení správní lhůty 2 4 8 
Zastaralá legislativa 3 4 12 
Vykonávání nadbytečných činností 5 4 20 
Nerespektování uložení opatření 4 4 16 
Neodborníci za PO na útvarech 4 4 16 
Zrušení ÚřSOD 2 5 10 
Nedostatek příslušníku VPD 2 4 8 
Nejednotné postupy výkonu VPD 3 4 12 
Plánování kontrol 3 4 12 
Nedostatečná právní podpora 5 4 20 
Časová vytíženost 4 4 16 
Efektivita při vydávání rozhodnutí 4 4 16 
Mobilita inspektorů 4 3 12 
Přílišná byrokracie 5 4 20 
Časově náročné posuzování dokumentace 3 3 9 
Neoprávněnost k sankciování 5 4 20 
Korespondence 4 4 16 
Nejednotnost (nestabilita) požadavků 4 5 20 
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Obrázek 1 - Matice plus-mínus SWOT analýzy. 
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Úvod 

Tato příručka vznikla na základě potřeby zvýšit odbornou znalost v oblasti požární 

ochrany respektive požární prevence v resortu Ministerstva obrany (dále jen „MO“), 

zejména zaměstnanců MO, kteří zabezpečují plnění povinností podle zákona  

o požární ochraně.1) 

Jednoduchým a stručným způsobem je dále popsáno několik zásad v oblasti požární 

prevence. Dále je uvedena legislativa v této oblasti, specifikovány odborné kvalifikace na 

úseku požární ochrany a vysvětlena podstata požárně bezpečnostních zařízení (dále jen 

„PBZ“) a jejich pravidelných kontrol. Závěrem jsou uvedeny některé možné vzory 

dokumentů prokazujících provozuschopnost PBZ. 

Co je požární prevence? 

Hlavním posláním požární prevence je předcházení vzniku požárů a snižování míry 

požárního rizika. Požární prevence vychází ze zásady zákona o požární ochraně, 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 a v neposlední řadě zajištění požární bezpečnosti při 

provozování činností. 

Legislativa 

Legislativně je požární prevence zakotvena v zákoně o požární ochraně a jeho 

prováděcí vyhlášce o požární prevenci. Existují, ale další právní předpisy podstatné 

z hlediska požární prevence viz dále.  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 
1 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, 

kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů. 

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

pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odborná kvalifikace na úseku požární ochraně 

U právnických osob a podnikajících fyzických osob zabezpečuje plnění úkolů na 

úseku požární ochrany odborně způsobilá osoba, technik požární ochrany nebo 

preventista požární ochrany v souvislosti s provozovanými činnostmi podle míry 

požárního nebezpečí.  

Odborně způsobilou osobou nebo technikem požární ochrany je myšlena osoba 

s odborným vzděláním dle § 11 zákona o požární ochraně, která je oprávněna k plnění 

stanovených povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Odborná způsobilost 

v požární ochraně se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí 

ustavenou Ministerstvem vnitra.  

Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné 

přípravy, která se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za 

rok. Podrobnosti stanovuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
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Tabulka 1- Druhy odborných způsobilostí v PO. 

 

Školení zaměstnanců o požární ochraně 

Zákon o požární ochraně upravuje školení zaměstnanců o požární ochraně v § 16  

s podrobnostmi uvedenými zejména v § 23, § 26 a § 36 vyhlášky o požární prevenci.  

Ve smyslu § 26 vyhlášky o požární prevenci určuje rozsah a obsah školení právnická 

osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Znalosti 

získané při školení zaměstnanců jsou ověřovány v rozsahu a způsobem určeným  

v dokumentaci požární ochrany. Dle ustanovení § 23 vyhlášky o požární prevenci  

je obsahem školení o požární ochraně mimo jiné seznámení s organizací a zajištěním 

požární ochrany na konkrétních pracovištích, s požárním nebezpečím vznikajícím v místě 

výkonu práce zaměstnance, s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků 

požární ochrany na pracovišti, a také s funkcí či způsobem obsluhy požárně 

bezpečnostních zařízení (např. EPS). Školení vedoucích zaměstnanců obsahuje 

skutečnosti jako u školení všech jimi řízených zaměstnanců.  V tabulce níže jsou uvedeny 

druhy školení a k tomu požadované odborné způsobilosti k provádění těchto školení. 

 

 

 

Odborná kvalifikace Oprávnění 

OZO – Odborně způsobilá osoba v PO § 5, 6, 6a odst. 1, 16 odst. 1 a § 16a 1) 

TPO – Technik požární ochrany 
§ 5, 6, 16 odst. 1 a § 16a 1) 

Preventista požární ochrany § 5 odst. 1 písm. d) a e) a § 16a odst. 1 

písm. c) 1) 
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Tabulka 2 - Školení zaměstnanců o PO. 

Druh školení Odborná způsobilost školitele 

Školení PO pro zaměstnance 
Vedoucí zaměstnanec nebo preventista PO dle  

§16a odst. 1 písm. c) 1) 

Školení PO pro vedoucí zaměstnance OZO nebo technik PO dle §16a odst. 1 písm. a) 1) 

Odborná příprava preventistů PO OZO nebo technik PO dle §16a odst. 1 písm. b) 1) 

Odborná příprava členů preventivních 

požárních hlídek 
OZO nebo technik PO dle §16a odst. 1 písm. a) 1) 

Školení osob pověřených zabezpečením 

PO v mimopracovní době 
OZO nebo technik PO dle §16a odst. 1 písm. a) 1) 

 

V případě provozování činností s vysokým požárním nebezpečím provádí školení 

preventistů a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek pouze odborně 

způsobilá osoba. Školení ostatních zaměstnanců může provádět technik požární ochrany 

nebo proškolený vedoucí zaměstnanec. 

Požárně bezpečnostní zařízení 

Definice požárně bezpečnostních zařízení vychází z ustanovení vyhlášky  

č. 246/2001 Sb., o požární prevenci § 2 odst. 4. Dále jsou touto vyhláškou definovány v  

§ 4 odst. 3 vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení, ale pro potřeby této 

příručky se s těmito druhy zabývat nebudeme s ohledem na fakt, že montáž, opravy  

a kontroly těchto zařízení můžou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací 

(osvědčení či pověření od výrobce, odborná způsobilost v elektro, atd.). 

Vyhláškou o požární prevenci jsou stanoveny následující druhy požárně 

bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“), která slouží zejména ke snížení intenzity 

případného požáru a ke snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objektu 

nebo jeho části: 
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• zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení 
dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par), 

• zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí 
zařízení, samočinné hasicí systémy), 

• zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod tepla  
a kouře, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřové dveře, zařízení 
přirozeného odvětrání kouře), 

• zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové 
osvětlení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení), 

• zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně 
nadzemních a podzemních hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, 
vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových 
systémů, nezavodněné požární potrubí), 

• zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární 
uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, 
vodní clony, požární přepážky a ucpávky), 

• náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně 
bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení 
požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené  
k hašení požáru. 

 

Vyhrazenými druhy požárně bezpečnostních zařízení jsou: 
 

• elektrická požární signalizace, 

• zařízení dálkového přenosu, 

• zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, 

• stabilní a polostabilní hasicí zařízení, 

• automatické protivýbuchové zařízení, 

• zařízení pro odvod kouře a tepla, 

• požární kapky. 
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Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení 

V § 7 vyhlášky o požární prevenci je ustanoveno jakým způsobem postupovat při 

uvádění zařízení do provozu, jak dále postupovat při provozu, v následujícím odstavci  

je uvedeno, jak prokazovat provozuschopnost PBZ, jaká opatření zabezpečit v případě,  

že je PBZ neprovozuschopné, atd. Pro potřeby této příručky a pomníky v resortu MO  

je ale nejvíce důležitá periodická kontrola provozuschopnosti těchto PBZ, protože 

montáže a instalace PBZ provádí v rámci stavebních akcí či úprav příslušné firmy. Proto 

je dále specifikována kontrola provozuschopnosti PBZ a návody jak tyto kontroly 

provádět i s uvedením odborných způsobilostí nezbytným k těmto úkonům.  

 

V objektech MO jsou nejčastěji instalovány tyto druhy PBZ: 

• požární dveře a požární uzávěry otvorů, 

• nouzové osvětlení, 

• požární těsnění a ucpávky, 

• náhradní zdroje pro napájení PBZ, 

• a další. 

 

Zde je nutné uvést, že množství a druhy instalovaných PBZ ve stavbě jsou závislé na 

charakteru objektu resp. stavby. Pokud nejsou v dokumentaci požárně bezpečnostního 

zařízení výrobcem výslovně stanoveny podmínky kvalifikace osob pověřených 

prováděním kontrol provozuschopnosti, může být kontrola provedena oprávněnou osobou 

tj. osobou, která je schopna doložit kvalifikaci v oblasti PO, kterou si zvolí provozovatel 

resp. velitel či ředitel organizačního celku.  

V případě zařízení, u něhož není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje 

výrobce, se postupuje podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem 

technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně bezpečnostního zařízení. 

Zde doporučuji použít dokumentaci výrobce, který nespecifikuje podmínky kvalifikace 

osob k provádění kontroly provozuschopnosti PBZ.  
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Neodmyslitelnou součástí dokumentace PBZ je i požárně bezpečnostní řešení stavby  

s aktuálním stavem PBZ zaneseným do tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby. 

Na konci této příručky jsou uvedeny některé možné návody kontrol 

provozuschopnosti PBZ, tak aby je mohl provést každý, kdo zabezpečuje v resortu MO 

jejich pravidelné kontroly. Jedná se o možné vzory nikoliv závazné dokumenty. Formálně 

může být dokument zpracován dle potřeb kontrolujícího, ale obsah dokladu, který  

je definován § 7 dost. 8 musí zůstat zachován. 

 

Technická podpora v podmínkách 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 -  Hasičského záchranného sboru 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 

(dále jen „VPD“), zařazeným v rámci Úřadu státního odborného dozoru MO v přímé 

podřízenosti Generálního sekretáře MO.  

Smyslem fungování vlastního orgánu požární ochrany v rámci resortu MO  

je zabezpečit činnosti, k nimž je Ministerstvo obrany vázáno právními předpisy a zároveň 

zlepšovat požární prevenci, systematicky snižovat počty požárů, zlepšovat ochranu 

lidských životů a zdraví a snižovat škody na majetku resortu MO. 

V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s rozkazem ministra obrany č. 31/2005 

Výkon požárního dozoru, ve znění pozdějších rozkazů (dále jen „RMO 31“) poskytuje 

VPD konzultační hodiny v oblasti PO všem zaměstnancům MO. To znamená,  

že v případě potřeby může VPD, s vedoucími organizačních celků poskytnout technickou 

podporu i na místě.  

Novinkou v oblasti v resortu MO je žádost o vydání závazného stanoviska 

k dokumentaci a žádost o vydání závazného stanoviska k užívání stavby, jejíž vzory jsou 

uvedeny na konci této příručky.  
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Ohlašování mimořádných událostí 

Ve smyslu RMO 31 ve znění rozkazu č. 48/2011 bylo pro oznámení požáru orgánům 

vojenského požárního dozoru v pracovní a mimopracovní době určeno jednotné telefonní 

spojení na vedoucího stálé směny Společného operačního centra Ministerstva obrany  

tel. 973 212 070 nebo 724 801 175, který následně vyrozumí vedoucího skupiny řízení 

mimořádných událostí Úřadu státního odborného dozoru. 

 

Závěr 

Tato příručka vznikla na základě potřeby informovat zaměstnance o skutečnostech 

v oblasti požární ochrany resp. požární prevence a možnostech, které poskytuje VPD jako 

orgán požárního dozoru v resortu MO.  

V případě dotazů kontaktujte místně příslušný Úřad státního odborného dozoru MO 

respektive Vojenský požární dozor nebo hlavního inspektora VPD na  

tel. 973 206 333. 





 

 

 

 

POSTUP KONTROLY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ 

 
1. Vizuální kontrola celistvosti a neporušenosti dveřního pláště, neporušenosti prosklené 

výplně a způsob jejího připevnění v rámu. 
 

2. Ověření, zda v rozporu s průvodní dokumentací (pokud je k disposici) či vizuálně 
podle celkového vzhledu nedošlo k dodatečnému zásahu do konstrukce uzávěru nebo 
zárubně (dveřního rámu). 

 
3. Provedení kontroly značení uzávěrů podle vyhlášky č. 202/1999 Sb. a kontroly 

označení požární odolnosti skel od výrobce. 
 

4. Provedení kontroly shodnosti a funkce závěsů, zámků, zástrčí a klik s průvodní 
dokumentací výrobce, zejména se ověřují pohyblivé součásti a jejich materiál (střelky 
zámků) a zda je u uzávěrů prováděn pravidelný servis (volný chod v zárubních, 
dotažené zajišťovací červíky klik). 

 
5. Provede se kontrola samozavíračů a případných dveřních koordinátorů, pokud jsou 

podle průvodní dokumentace nebo obvyklého vybavení součástí uzávěru. Ověří se 
přítlačná síla a rychlost samozavírače a jeho funkce (zaklapnutí střelky za protiplech  
v zárubni nebo ve druhém křídle). 

 
6. U kouřotěsných dveří – kontrola funkce padacích lišt, případně jiného těsnění 

použitého v prahové spáře a funkci samozavírače, který je z vyhlášky č. 202/1999 Sb. 
předepsaný pro kouřotěsné dveře. 

 
7. Zkontroluje se kvalita a provedení intumescentní, případně i kouřotěsné pásky  

či vložky na dveřním křídle nebo zárubni a porovná se s dokumentací. 
 

8. Ověří se celkové rozměry dveřních křídel (křídla) uzávěru a porovnají s údaji, 
uvedenými v průvodní dokumentaci. 

 
9. Ověří se typ a materiál požárně dělící konstrukce, resp. podpěrné konstrukce, ve které 

je uzávěr zabudovaný, zda odpovídá konstrukci, pro kterou byl uzávěr certifikován. 
 

10. U dveří v únikových cestách – kontrola stavu a funkce panikového kování. Orientace 
směru otvírání dveří. 





Doklad o kontrole provozuschopnosti požárních dveří 

(v souladu s § 6 a 7 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) 

 

 

Provozovatel: (název, adresa, VÚ, VZ)  

Dodavatel: (název, adresa, IČ)  

Výrobce: (název, adresa, IČ)  

Identifikace místa stavby:  

Umístění ve stavbě:  

 

Identifikační (výrobní) číslo:  

Typové označení:  

 

□ prosklené 

□ kouřotěsné 
□ samouzavírací zařízení  
□ panikové kování 

Výsledek kontroly:  

Dveře jsou provozuschopné  □ Ano  □ Ne  

 

Potvrzení o provozuschopnosti:  

 

Prohlašuji, že jsem při kontrole splnil podmínky 
stanovené právními předpisy, normativními 
požadavky a průvodní dokumentací výrobce. 

 

Termín provedení kontroly:  

Termín příští kontroly:  

Kontrolu provozuschopnosti 
provedl: 

 

  

V…………………….. dne Podpis, razítko:  





Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ 

(v souladu s § 6 a 7 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) 

 

 

Datum Označení  
a umístění zařízení 

Výsledek/ 
zjištěné závady 

Způsob 
a termín 

odstranění 

Kontrolu 
provedl/ 
podpis 

Závady 
odstraněny 

dne/podpis ved. 
pracoviště 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

*nehodící se škrtněte. 

VZ, VÚ, sídlo: 
 

 

PROTOKOL O KONTROLE 

PROVOZUSCHOPNOSTI 

……………………………. 
(druh PBZ) 

Perioda: 12 měsíců / 6 měsíců* 

Předpis: Vyhl. 246/2001 Sb. 

Způsob kontroly: dle průvodní dokumentace 
výrobku, vizuální kontrola 
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Žádost o vydání závazného stanoviska¹) 

 k dokumentaci pro územní řízení (včetně územního souhlasu) 
    k souhlasu se zjednodušeným územním řízením (§ 95 odst. 1 písm. d) stavebního zákona) 
    k souhlasu s veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby (§ 78a odst. 2 stavebního zákona) 
 k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby (§ 104, odst. 2 stavebního zákona) 
 k projektové dokumentaci pro stavební povolení (§ 110 stavebního zákona) 
    k souhlasu s veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby (§ 116 stavebního zákona) 
 k dokumentaci ke změně stavby před dokončením2) (§ 118 stavebního zákona) 
 k dokumentaci ke změně v užívání stavby (§ 127 stavebního zákona) 
 jiné (uvést)    ...............................................................................................................................................  
 

v těchto odbornostech: 
 

 SOTD – elektrická zařízení   SOTD – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 SOTD – zdvihací zařízení    Energetická inspekce 
 SOTD – plynová zařízení    Vojenský požární dozor 
 SOTD – tlaková zařízení 

 

  

 

 

 

 

 

 

a) jedná samostatně  

b) je zastoupen:  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  
Telefon, e-mail:   ..........................................................................................................................   
 

Závazné stanovisko včetně předložené dokumentace3)  
 

   vyzvednu osobně      zašlete poštou na adresu stavebníka/zástupce 
         zašlete datovou schránkou – jen stanovisko 
 
Datum:   ....................................  Podpis:  .....................................................................   
 

Poučení pro stavebníka/zástupce stavebníka: 
Jedná-li stavebník v zastoupení, předloží oprávnění (dle § 33 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  
 
Přílohy: 
1x  dokumentace/projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu pro daný účel  
2x  požárně bezpečnostní řešení stavby - autorizované (§ 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb.) 
1x  plná moc, v případě jedná-li stavebník v zastoupení (§ 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů) 

                                                 
¹) Zaškrtněte, jaké stanovisko požadujete 
2) Uveďte čj., pod kterým bylo vydáno stanovisko MO ÚřSOD k původní dokumentaci 
3) Zaškrtněte požadované; vyzvednutí osobně nejdéle do 30 dnů po podání žádosti, následně odesíláno poštovním přepravcem 

 Název stavby:  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  

 Místo stavby:  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

 Stavebník:  ..............................................................................................................................   

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................   
 
 

 

(označení žadatele) 

 (kat. území, pozemek        
 parc. č.) 
  
 

(oprávnění pro 
zastupování, 
smlouva) 
 

Úřad státního odborného dozoru 
 
…………………….…….…………. 
 (uveďte místo oddělení, kterému je žádost adresována) 
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Žádost o vydání závazného stanoviska1 

 pro vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona) 
 pro vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby (§ 123 stavebního zákona) 
 pro vydání rozhodnutí o stanovení zkušebního provozu (§ 124 stavebního zákona) 
 pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby (§ 127 stavebního zákona) 
 jiné (uvést)………………….………………………………………………………………………. 

 
v těchto odbornostech: 
 

 SOTD – elektrická zařízení   SOTD – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 SOTD – zdvihací zařízení    Energetická inspekce 
 SOTD – plynová zařízení    Vojenský požární dozor 
 SOTD – tlaková zařízení 

 

  

 

 

 

 

 

 

a) jedná samostatně  
b) je zastoupen:  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  
Telefon, e-mail:   ..........................................................................................................................   
 
Datum:   ....................................  Podpis:  .....................................................................   
 
 

Termín kontrolní prohlídky (datum/čas)2:  

 
Závazné stanovisko včetně předložené dokumentace3  
 

   vyzvednu osobně      zašlete poštou na adresu stavebníka/zástupce 
         zašlete datovou schránkou – jen stanovisko 
 
Datum:   ....................................  Podpis:  .....................................................................   
 

Poučení pro stavebníka/zástupce stavebníka: 
MO-Úřad státního odborného dozoru na základě této žádosti stanoví závazný termín provedení kontrolní prohlídky stavby. Termín kontrolní 
prohlídky bude žadateli sdělen e-mailem, resp. telefonicky. 
Žadatel kontrolní prohlídky zajistí doklady prokazující deklarované vlastnosti výrobků zabudovaných do stavby a doklady prokazující funkčnost 
a provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, bylo-li navrženo. 
Jedná-li stavebník v zastoupení, předloží oprávnění (dle § 33 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  

                                                 
1) Zaškrtněte, jaké stanovisko požadujete 
2) Stanoví ÚřSOD 
3) Zaškrtněte požadované, vyzvednutí osobně nejdéle do 30 dnů od podání žádosti, následně odesláno poštovním přepravcem 

 Název stavby:  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  

 Místo stavby:  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

 Stavebník:  ..............................................................................................................................   

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................   
  
 
 

 

(označení 
žadatele) 

 (kat. území, pozemek        
 parc. č.) 
  
 

(oprávnění pro 
zastupování, 
smlouva) 

Úřad státního odborného dozoru 
 
…………………….…….…………. 
 (uveďte místo oddělení, kterému je žádost adresována) 
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