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1.    ÚVOD 
 

          Občanskou výstavbu tvoří specifické druhy staveb rozsáhlého množství, od bank nebo 

pojišťoven přes obchodní domy a hotely až po cukrárny nebo kadeřnictví. Protože se většinou 

jedná o stavby, ve kterých se shromažduje větší množství lidí, ale také i lidé s tělesným či 

mentálním postižením, starší lidé, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo děti 

do tří let, jsou na tyto stavby kladeny velké nároky, co se týče požární bezpečnosti. 

         Cílem této bakalářské práce je provést porovnání základních požadavků týkající se 

požární bezpečnosti objektů občanské výstavby a zaměřit se na možné rozpory mezi českými 

stavebními a požárními předpisy na úrovni územního a stavebního řízení. Snahou je také 

poukázat na možné rozpory, které vznikly velkou novelou stavebního zákona a jeho 

prováděcích vyhlášek ve vztahu k právním předpisům o požární ochraně.  

        Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol, v úvodní kapitole je vysvětlena 

definice občanských staveb a je zde také uvedeno rozdělení těchto staveb podle druhů využití. 

Poté následuje přehled platné legislativy řešící občanskou výstavbu na úseku stavebních i 

požárních předpisů. 

         V následující kapitole se čtenář může seznámit s problematikou umisťování, povolovaní 

nebo užívání a kolaudace staveb. Pro lepší přehlednost jsou řízení doplněna schématy, které 

popisují průběhy jednotlivých řízení. Je zde také nastíněna problematika požární ochrany při 

jednotlivých stupních povolování staveb. 

        Další kapitola je věnována podrobnému rozebrání změn, které nastaly v důsledku novely 

stavebního zákona. Jsou zde shrnuty požadavky na obsah požárně bezpečnostního řešení, 

které řeší dva předpisy najednou. A v následující kapitole se také odráží změny ve výkonu 

státního požárního dozoru. Pozastavuji se také nad důležitostí požární prevence těchto staveb. 

        Poslední kapitola je věnována shrnutí základních požadavků na požární ochranu těchto 

staveb.
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2.    REŠERŠE 
 

          PETRMICHLOVÁ, Hana. Stavební zákon z pohledu požární ochrany. Ostrava, 2011. 

47 s. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

          Bakalářská práce se zabývá jednotlivými formami umisťování, povolování a užívání 

staveb. Vzájemně je porovnává na základě požadavků stavebního zákona na zajištění požární 

ochrany. Dále se zabývá vztahem stavebního úřadu a dotčených orgánů, obzvláště dotčeného 

orgánu na úseku požární ochrany. V závěru práce je upozorněno na problematické body a 

navrženo řešení. 

 

          LEPÍK, Petr. Porovnání právních předpisů z oblasti stavebního práva a požární 

ochrany. Ostrava, 2009. 42 s. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství.  

 

          Bakalářská práce se zabývá porovnáním právních předpisů z oblasti stavebního práva a 

požární ochrany a vytipování rozdílných přístupů. Hlavní část práce je věnována výkonu 

státního požárního dozoru a s tím souvisejícím povinnostem. Dále jsou uvedeny možnosti 

projektanta postupovat odlišně od postupu stanoveného českou státní normou. V závěru práce 

je upozorněno na určité nedostatky zjištěné při porovnání předpisů z oblasti stavebního práva 

a požární ochrany. 

 

          ÚZ Úplné znění: Stavební zákon. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2012. 180s. ISBN 

978-80-87438-32-9. 

 

          Tato publikace obsahuje kompletní stavební zákon včetně úprav, které vznikly novelou 

stavebního zákona, odpovídající stavu právní úpravy k 1. 1. 2013.
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3. STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

3.1. Stavba 

 
 

         Podle stavebního zákona [1] se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Z uvedeného 

ustanovení je tedy zřejmé, že v oboru stavebního práva není určujícím znakem stavby její 

pevné spojení se zemí. Pojem stavba se snaží definovat také jiné předpisy jako např. občanský 

zákoník nebo katastrální zákon. V § 119 odst. 2 občanského zákoníku se objevuje definice, že 

nemovitostí jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem [3]. Stavbou  ale může 

být i věc movitá, která je užívána takovým způsobem, že to vyžaduje příslušné povolení 

stavebního úřadu. Jako příklad lze uvést odstavený železniční vagon užívaný k rekreačním 

účelům nebo třeba plechová garáž, která se jako hotový výrobek prodává v obchodních 

řetězcích. Takže je velmi mylná představa, že stavba nespojená se zemí nepodléhá 

jakémukoliv procesu povolení ze strany stavebního úřadu. Proto si myslím, že by bylo třeba 

ve stavebním zákoně uvést srozumitelnější terminologii této definice, spolu s uvedením 

jednotné definice stavby i v jiných zákonech, aby nedocházelo k mylným domněnkám ze 

stran stavebníků.     

3.2. Občanská vybavenost        

 
 

         Občanská vybavenost určuje standard životní úrovně obyvatel. Občanské vybavení je 

vázáno především na bydlení. Řadíme mezi ně ty stavby, které slouží k periodickým potřebám 

a k uspokojení hmotných, kulturních a společenských potřeb obyvatel. Jejich charakter a 

rozsah se vyvíjí s růstem a změnami potřeb obyvatel. Definice plochy občanského vybavení 

se nachází v § 6 odst. 2 ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území [4], ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb. [5], ve kterém je uvedeno, že plochy 

občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, 

služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury
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a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti 

na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. Rozdělení staveb 

občanského vybavení 

 

Občanské stavby členíme do různých skupin podle jejich účelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Rozdělení občanských staveb 

 

          Podle členění obytného území a míry zajištění denních nebo občasných potřeb 

obyvatelstva dělíme stavby občanského vybavení na dvě skupiny: 

 

a) základní občanské vybavení, jež slouží denním potřebám obyvatel okrsku a jehož síť 

spoluvytváří obytné okrsky (např. sídliště). 

b) vyšší občanské vybavení, jež slouží k uspokojování všech ostatních občanských potřeb    

         obyvatelstva. Umísťuje se do vyšších útvarů – čtvrtí, obvodů nebo do celého města [6] 

3.3. Druhy všech staveb občanského vybavení 

 

          Složky základního občanského vybavení jsou stavby, které obyvatelé denně potřebují a 

které vyžadují. Úzce souvisí s bytem a jsou tudíž vázány na pěší docházkovou vzdálenost.

Občanské 

stavby 

Stavby pro výchovu 

a školství 

Stavby pro 

zdravotnictví 

 

Stavby pro vědu, 

kulturu a osvětu 

Stavby pro správu a 

administrativu

istrativu 

administrativu 

Stavby pro obchod a 

veřejné stravování 

Stavby pro 

tělovýchovu 

 

Stavby pro 

ubytování a 

rekreaci 

Stavby pro služby Ostatní stavby 
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Doporučená dostupnost základního občanského zařízení: 

 

400 m: hřiště pro děti a mládež 

600 m: mateřské školy  

            základní školy I. Stupně 

            prodejny základních potravin 

800 m: klubovny pro děti nebo seniory  

            stravovací zařízení 

3.3.1.    Stavby pro výchovu a školství 

 
 

          Stavby školství a výchovy představují významnou součást celého systému občanského 

vybavení a také většinou spadají do staveb pro shromažďování většího počtu lidí. Jejich 

členění na jednotlivé druhy a jejich využití je dáno věkovou skladbou uživatelů a zaměřením 

školy. Patří mezi ně mateřské školy, základní školy, gymnázia, střední odborné školy, střední 

odborná učiliště a speciální školy [7]. 

          Odkaz na definici zařízení pro výchovu a školství, jakožto stavby pro shromažďování 

většího počtu osob, které splňují požadavek na vnitřní shromažďovací prostor dle ČSN 73 

0831 [30], se nachází v § 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů [8] a v § 18 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších 

předpisů [9], kde se níže předpisy odkazují na definici ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o 

obecných technických požadavcích na výstavbu [10], která byla v roce 2009 zrušena. Nově je 

definice v § 3 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [11], 

ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. [12], kde je uvedeno, že stavbou se shromažďovacím 

prostorem je stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž 

počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním 

a obdobným účelům. 
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3.3.2.    Stavby pro zdravotnictví 

 

          Stavby zdravotnictví se člení podle typu a způsobu poskytované lékařské péče. Patří 

mezi ně ambulance primární péče a ambulance specializovaných lékařů, zdravotní záchranná 

služba, nemocnice, lůžková zařízení následné péče, odborné léčebné ústavy, ale také 

kojenecké ústavy, dětské domovy do 3 let, lázně, jesle, lékárny a výdejny léčiv, hygienické 

stanice, protialkoholní záchytné stanice apod. Pro projektování požární bezpečnosti staveb 

určených k poskytování zdravotní nebo sociální péče je určena norma ČSN 73 0835 – Požární 

bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče v návaznosti na ČSN 73 

0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost 

staveb – Společná ustanovení. 

3.3.3.    Stavby pro vědu, kulturu a osvětu 

 

          Tyto stavby jsou využívány jak ve volném čase, tak i jako součást výuky. Umožňují 

poznávání předmětů kulturního a vědeckého zájmu a slouží ke zvyšování kulturní úrovně 

návštěvníků. Řadí se mezi ně divadla, koncertní sály, kongresová centra, muzea a galerie. 

Tyto jsou spíše zřizovány ve větších městech. Dále se mezi ně řadí knihovny, botanické a 

zoologické zahrady, hvězdárny a planetária a klubovny pro zájmové skupiny. 

          Odkaz na definici stavby pro vědu, kulturu a osvětu, jakožto stavbu pro shromažďování 

většího počtu osob, která splňuje požadavek na vnitřní shromažďovací prostor dle ČSN 73 

0831 [30], se nachází v § 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů [8] a v § 18 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších 

předpisů [9], kde se předpisy níže odkazují na definici ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o 

obecných technických požadavcích na výstavbu [10], která byla v roce 2009 zrušena. Nově je 

definice v § 3 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [11], 

ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. [12], kde je uvedeno, že stavbou se shromažďovacím 

prostorem je stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž 

počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním 

a obdobným účelům.
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Obrázek 2: Stavba občanské vybavenosti - Kongresové centrum Zlín [2] 

3.3.4.    Stavby pro správu a administrativu 

 

          Stavby správy jsou zařízení nekomerčního charakteru a slouží pro správu a řízení obcí, 

krajů a státu. Zajišťují celostátně propojené služby pro zajištění komunikace a bezpečnosti 

občanů. Kromě úřadů jednotlivých úrovní státní správy a samosprávy jsou to zejména 

poštovní úřady, zařízení požární ochrany, zařízení policie a zařízení justice.  

          Stavby administrativy zahrnuje administrativní objekty pro obchodní činnost firem pro 

pojišťovnictví a peněžnictví (banky, spořitelny). 

3.3.5.    Stavby pro obchod a veřejné stravování 

 

          Nejužívanějšími kategoriemi v obchodní činnosti jsou velkoobchod a maloobchod.  

Velkoobchod je podnik nakupující zboží ve velkém od výrobců a ve velkém i prodávající bez 

podstatné změny maloobchodníkům, pohostinským zařízením a drobným výrobcům (např. 

cukrářům, lahůdkářům a dalším).
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Maloobchod je podnik nebo činnost zahrnující nákup od výrobce nebo od velkoobchodu a 

jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli. Nejstarším a dodnes 

nejpoužívanějším členěním je rozdělení na potravinářský a nepotravinářský maloobchod.  

          Stavby stravování je charakterizováno veřejnou přístupností a komerčním zaměřením 

svého provozu. Umisťují se zpravidla do lokalit s větší hustotou zástavby a to buď jako 

vestavěné zařízení nebo volně stojící objekt. Kromě funkce stravovací plní i funkci 

společensko – zábavní. Jsou určena nejen pro přípravu a podávání pokrmů, ale i společenské 

aktivity. Z převažujícího zaměření jednotlivých zařízení pak vyplývají různé provozní typy. 

Řadíme mezi ně motoresty, restaurace, kavárny, vinárny, pivnice, bufety, jídelny a cukrárny 

[7]. 

          Odkaz na definici stavby pro obchod a veřejné stravování, jakožto stavbu pro 

shromažďování většího počtu osob, která splňuje požadavek na vnitřní shromažďovací 

prostor dle ČSN 73 0831 [30], se nachází v § 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [8] a v § 18 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění 

pozdějších předpisů [9], kde se předpisy níže odkazují na definici ve vyhlášce č. 137/1998Sb., 

o obecných technických požadavcích na výstavbu [10], která byla v roce 2009 zrušena. 

Definice je nyní v § 3 písm. b) a c) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby [11], ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. [12], kde je uvedeno, že stavbou se 

shromažďovacím prostorem je stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování 

osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke 

kulturním, sportovním a obdobným účelům a také že stavbou pro obchod je stavba s prodejní 

plochou do 2000 m
2
 nebo nad 2000 m

2 
s dalšími požadavky uvedenými v této vyhlášce [12].  

3.3.6.    Stavby pro tělovýchovu 

 

          Stavby tělovýchovy a sportu lze orientačně členit na stavby pro rekreační tělovýchovu 

(tj. neorganizovanou, s volným vstupem), pro školní tělesnou výchovu a pro organizovanou 

tělovýchovu. Tyto formy využití spolu úzce souvisejí a vzájemně se prolínají. Patří mezi ně 

jednoduchá hřiště pro nejmenší děti, mládež a dospělé, tělocvičny, ale také sportovní 

stadiony, haly, kuželny, plavecké bazény apod.



9 

 

 

          Odkaz na definici stavby pro tělovýchovu, jakožto stavbu pro shromažďování většího 

počtu osob, která splňuje požadavek na vnitřní shromažďovací prostor dle ČSN 73 0831 [30], 

se nachází v § 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů [8] a v § 18 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů [9], 

kde se předpisy níže odkazují na definici ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu [10], která byla v roce 2009 zrušena. Definice je nyní § 

3 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [11], ve znění 

vyhlášky č. 20/2012 Sb. [12], kde je uvedeno, že stavbou se shromažďovacím prostorem 

stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota 

osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným 

účelům. 

3.3.7.    Stavby pro společné ubytování a rekreaci 

 

          Vymezení základních pojmů staveb ubytovacího zařízení (hotel, motel, penzion, ostatní 

ubytovací zařízení) uvádí § 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb.: stavbou ubytovacího zařízení 

se pro účely vyhlášky rozumí stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s 

tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou 

rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií. Řadíme mezi ně motely, 

hotely, penziony, botely, hostely, turistické ubytovny, chatové osady a internáty.  

         Odkaz na definici ubytovacího zařízení se nachází v § 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [8] a v § 18 písm. f), § 33 odst. 

5, § 44 odst. 4 a 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů [9], kde se předpisy níže 

odkazují na definici ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu [10], která byla v roce 2009 zrušena. Nyní je definice v § 3 písm. d) vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [11], ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

[12], kde je uvedeno, že ubytovací jednotkou je jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které 

svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné 

ubytování a jsou k tomuto účelu určeny. Ubytovací jednotka v zařízení sociálních služeb je 

určena k trvalému bydlení. Dále se tato definice nachází ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o  
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obecných požadavcích na využívání území [4], ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.[5] v § 2 

písm. c), kde je uvedeno, že stavbou ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je 

poskytováno ubytování a služby s tím spojené. Stavbou ubytovacího zařízení není bytový a 

rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci. A řadíme je do kategorií: 

 hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené 

pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených; 

 motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené 

pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy; 

 penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s 

omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími 

službami srovnatelnými s hotelem; 

 ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, 

internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování. 

3.3.8.    Stavby pro služby 

 

          Stavby služeb se člení podle typu poskytovaných služeb orientačně na služby  

výrobní, opravárenské a nevýrobní. Řadíme mezi ně například kovářství, truhlářství, 

autoservisy, čerpací stanice, zahradnictví a hřbitovy. 

3.3.9.    Ostatní stavby 

 

         Mezi ostatní zařízení můžeme zařadit zařízení církví, zařízení pro ochranu obyvatelstva, 

také zařízení specifická, která nelze zařadit v rámci tradičního členění. Jsou to například 

herny, lázeňské zařízení nebo veletržní areály [7].  
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4. PŘEHLED LEGISLATIVY ŘEŠÍCÍ OBČANSKÉ 

STAVBY  

4.1. Směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se stavebních výrobků 

 

          V roce 1985 byl v Evropském společenství zahájen proces na sjednocení postupů při 

hodnocení výrobků. Proto, aby výrobky mohly být takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí 

znát jejich vlastnosti. Jedním z požadavků na hodnocení stavebních výrobků je také 

požadavek na požární bezpečnost. 

          I když už bylo zveřejněno nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

305/2011, o stavebních výrobcích [16] ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

zmiňovaná směrnice [15], je do 30. června 2013 stále základním předpisem pro oblast 

stavebnictví v EU směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů 

členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění pozdějších předpisů [15].  

          Účelem této směrnice [15] je zajistit sjednocení základních požadavků na stavby 

a návazně i na stavební výrobky a stanovit podmínky pro uvádění stavebních výrobků na 

jednotný trh EU.  

          V interpretačních dokumentech jsou podrobně rozpracovány základní požadavky na 

stavby. Tyto základní požadavky jsou zde zaměřené na konečný výrobek, kterým je stavební 

objekt jako celek, a teprve od nich se odvozují požadavky na vlastní stavební výrobky a části 

staveb.  

Řadí se mezi ně: 

 

 Mechanická odolnost a stabilita 

 Požární bezpečnost 

 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Bezpečnost při užívání 

 Ochrana proti hluku 

 Úspora energie a ochrana tepla

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:CS:PDF
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Definice základního požadavku „Požární bezpečnost“ stanovuje, jakým způsobem má být 

stavba navržena a provedena, aby v případě požáru  

 

 byla po určitou dobu zachována nosnost konstrukce, 

 byl uvnitř stavby omezen vznik ohně a kouře, 

 bylo omezeno rozšíření požáru na sousední stavby, 

 mohli uživatelé opustit stavbu anebo být zachráněni jiným způsobem, 

 byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek [15]. 

 

          Plnění požadavku na požární bezpečnost se zajišťuje řadou vzájemně souvisejících 

opatření týkajících se zejména projektování a návrhu stavby, provedení stavby a potřebné 

údržby a také ověření charakteristik použitých stavebních výrobků. Charakteristiky výrobků 

mohou být důležité pro základní požadavek z hlediska zatížení a tepelné expozice (normová 

teplotní křivka, konstantní teplota apod.), jejich funkčních kritérií (nosnost, celistvost, izolace 

apod.) a klasifikace.  

          Výrobky jsou tříděny podle předmětu: reakce na oheň, střechy, požární odolnost, 

technická zařízení, požární detekce a poplach, potlačení požáru, řízení kouře, únik osob a 

hasicí zařízení [17].  

4.1.1.    Implementace směrnice do českých právních předpisů 

 

          Legislativní rámec pro posuzování shody stavebních výrobků tvoří zákon 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

[18], které jsou v obecné rovině obsaženy v tomto zákoně. Jedná se o požadavky pro uvedení 

výrobků na trh, jejich prodej a nabízení z hlediska bezpečnosti, nejedná se o jejich správné 

použití, např. o zabudování do stavby. Je také připravována novela tohoto zákona. 30. června 

2013 pozbude platnost nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým 

se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE [19], ve znění pozdějších 

předpisů, které bude plně nahrazeno nařízením EP a Rady (EU) č.305/2011, o stavebních 

výrobcích [16].

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/stav_vyr/unmz.cz/urad/pracovni-uplne-zneni-zakona-c-22-1997-sb-o-technickych-pozadavcich-na-vyrobky-od-20-7-2011
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          V České republice jsou všechny základní požadavky na stavby a stavební výrobky 

vyjadřující obecný záměr zapracovány do stavebního zákona v § 156 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích předpisů ve znění 

novely zákona č. 350/2013 Sb. [1]. Dále je tato oblast upravena předpisy Ministerstva vnitra, 

a to především zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [8], 

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

požárního dozoru [9], ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb [20], ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.[21]. 

          Stavebně technické požadavky odvíjející se od šesti základních požadavků na vlastnosti 

staveb podle výše jmenované směrnice EU jsou obsaženy také ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby [11], ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. [12]. 

 

4.2.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady o stavebních 

výrobcích 

 

          Cílem nového Nařízení č. 305/2011 [16] je aktualizace, zjednodušení a nahrazení 

Směrnice Rady 89/106/EHS [15]. Nařízení stanoví pravidla, jak formulovat vlastnosti 

stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a jak u těchto produktů 

používat označení CE. V podrobnější formě stanoví pravidla pro uvádění stavebních výrobků 

na trh. 

          Významnou změnou, která se mimo jiné dotkne i předpisů upravujících technické 

požadavky na stavby, je rozšíření přílohy č. 1, které definuje základní požadavky na vlastnosti 

staveb o další položku. Příloha obsahuje celkem sedm základních požadavků na stavby, které 

jsou zaměřeny na otázky bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí a konkretizují prvky 

veřejného zájmu ve vazbě na kvalitu stavby. Původních šest základních požadavků, které 

přinesla Směrnice [15], Nařízení [16] přejímá pouze s drobnými změnami. Jedná se o známé 

požadavky, tj. mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 

a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a tepelnou 

izolaci. 

         Doplněný sedmý požadavek v příloze č. 1 je zaměřen na posílení ochrany zdraví a 

životního prostředí.



14 

 

 

4.3. Stavební zákon 

 

          Dne 22. října 2012 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2012 Sb. novela zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [1] ve znění pozdějších předpisů, která 

nabyla 1. ledna 2013 účinnosti.  

          Základní požadavky na stavby jsou v tomto zákoně zakotveny v § 156, odst. 1, který 

říká, že pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 

správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 

ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. [1]        

         Novela stavebního zákona nemění koncepci zákona původního. Jejím účelem je zpřesnit 

znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační 

problémy [23]. Změny z oblasti požární ochrany jsou podrobně zpracovány v kapitole 6.1. 

          Na všechny druhy staveb bez ohledu na to, do jakého řízení budou spadat, musí být 

autorizovanou osobou zpracována projektová dokumentace, která obsahuje požárně 

bezpečnostní řešení. Její rozsah je stanoven dvěmi vyhláškami, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb [24], ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. [25] a vyhláškou č. 246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění 

pozdějších předpisů [9]. Toto téma je zpracováno v kapitole 6. 

4.4. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

 

          Dne 1. února 2012 nabyla účinnost vyhláška č. 20/2012 Sb. [12], kterou se mění 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [11]. Vyhláška upravuje 

problematiku technických požadavků na stavby a stanoví základní požadavky na technické 

řešení staveb. V jednotlivých ustanoveních se opírá o základní evropský právní dokument pro 

oblast výstavby, tj. Směrnici Rady 89/106/EHS [15] o stavebních výrobcích, kde vedle 

požadavků na vlastnosti stavebních výrobků, jsou stanoveny základní požadavky na vlastnosti 
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staveb, které musí být dodrženy při jejich navrhování, provádění a užívání. Jedná se o 

požadavky vyjadřující ochranu veřejných zájmů z pohledu požadovaných vlastností staveb. 

Vyhláška dále stanovuje zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb z hlediska jejich 

speciálního účelu, objemového řešení, konstrukčního řešení, četnosti výskytu atd. Tato 

vyhláška už nyní neobsahuje požadavky na požární bezpečnost. Tyto jsou nově součástí 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb [21], ve znění 

vyhlášky č. 23/2008 Sb. [20]. 

4.5.   Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím 

stavebního zákona a zákona o vyvlastnění                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

          Tímto zákonem č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím 

stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ve znění pozdějších předpisů [26] se mění kromě 

jiných zákonů i zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [8]. 

Ministerstvu vnitra se ukládá stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky 

požární ochrany pro navrhování výstavby a užívání staveb, a to za účelem omezení rozvoje 

šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření na sousední stavby, evakuace osob a zvířat 

v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru a umožnění účinného a bezpečného 

zásahu jednotek požární ochrany. Největší změnou v oblasti požární ochrany zaznamenal § 99 

zákona o požární ochraně [8], který po této změně umožňuje autorizovaným inženýrům a 

stále i technikům z oboru požární ochrany použít odlišný postup od postupu, který stanoví 

česká technická norma nebo jiný technický dokument upravující podmínky požární ochrany. 

Použitím takového postupu musí být však dosaženo alespoň stejného výsledku, kterého by 

bylo dosaženo při postupu podle českých technických norem nebo jiných technických 

dokumentů upravující podmínky požární ochrany. Tím se rozumí dosažení cílového 

požadavku, nikoliv dílčí normové hodnoty. 

4.6. Zákon o požární ochraně  

 

 
          Účelem zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [8] je 

stanovit podmínky pro ochranu života, zdraví a majetku občanů před požáry a jinými 

mimořádnými událostmi, a pro poskytování pomoci při živelních pohromách stanovením 
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povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob. A také 

stanovením působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany. Zákon 

obsahuje požadavky pro činnost v prevenci i represi.  

          Hasičský záchranný sbor vykonává státní požární dozor, který posuzuje projektové 

dokumentace staveb k územnímu i stavebnímu řízení a provádí kontrolní činnost. 

4.7. Vyhláška o požární prevenci 

 

 

          Kromě druhů věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení, určuje 

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

požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů [9] v Příloze 2 hodnoty nahodilého požárního 

zatížení pn pro začlenění činností podle požárního nebezpečí. Položky týkající se občanských 

staveb se nacházejí pod položkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4, 9.6, 10.7, 10.8 a 

11. Uvádí také požadavky na obsah a rozsah PBŘ a výkon státního požárního dozoru. 

4.8. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb  

 

 

          Dne 12. 9. 2011 byla ve sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 268/2011 Sb. [21], kterou 

se mění vyhláška o technických podmínkách požární ochrany č. 23/2008 Sb. [20].  

          Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, 

výstavbu a užívání jednotlivých druhů staveb. Vyhláška zlepšuje úroveň ochrany občanů ČR  

před požáry. Měla by přispět ke snížení vysokého počtu usmrcených a zraněných při 

požárech.  

           Vyhláška kromě navrhování a provádění staveb v § 30 stanoví podmínky bezpečného 

užívání stavby z hlediska požární ochrany. Tyto podmínky se netýkají jen objektů nově 

postavených, ale i staveb stávajících. Dále ve svých přílohách podrobně stanoví požadavky na 

druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů, vymezení technických 

podmínek PO zařízení pro hašení požárů a záchranné práce, určení počtu přenosných hasicích 

přístrojů, dále požadavky PO při užívání staveb nebo jejich částí vztahujících se k chráněné 

únikové cestě, k úpravě interiéru, přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům. 
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Pod § 17, 18, 19, 22 a 23 jsou uvedeny požadavky na stavby občanské vybavenosti, které se 

změnily upravením vyhlášky.  

          V upravené verzi vyhlášky se za § 17 vkládá § 17a s odst. 1 a 2, ve kterých je uvedeno, 

že prostor určený pro ubytování osob ve stavbách jiného než ubytovacího zařízení musí tvořit 

vždy samostatný požární úsek. V tomto požárním úseku může být umístěno nejvýše 20 lůžek. 

Prostor určený pro ubytování osob ve stavbách jiného než ubytovacího zařízení musí být 

vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Schodiště nově projektovaných staveb 

musí být označena pořadovým číslem podlaží a doplněna písmeny u každého podlaží „NP“ u 

nadzemního nebo „PP“ u podzemního podlaží. 

          V § 19 odstavci 4 je také změna a to, že konstrukce lavic nebo sedadel pevně 

zabudovaných ve shromažďovacích prostorech, popřípadě k zabudování do těchto prostorů 

nebo umístění v nich určených, musí být navrženy z výrobků třídy reakce na oheň nejméně D. 

[21] 

4.9.  Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  

 
 

          Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů [27] stanoví obecné technické 

požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s 

pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, 

těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let. 

Problematiku požadavků na stavby občanského vybavení řeší § 6, 7, 8 a 9 této vyhlášky. 

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení 

obsahuje příloha 1 a příloha 3 této vyhlášky. 

4.10.     Kodex požárních norem 

 

          Požadavky na požární zajištění stoupají s koncentrací osob (shromažďovací prostory), 

popř. s jejich omezenou schopností pohybu (zdravotnické objekty), s požárním rizikem
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(s požárním zatížením i jeho charakterem, např. hořlavé kapaliny), s požární výškou objektu, s 

charakterem technologických a skladovacích provozů atd.  

         Podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona o požární ochraně [8] lze pro podrobnější vymezení 

technických podmínek požární ochrany staveb využít standardně hodnot a postupů 

stanovených českou technickou normou nebo jiným technickým dokumentem upravujícím 

podmínky požární ochrany staveb. Jedná se například o detailní technické podmínky 

zakotvené v českých technických normách z oblasti požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 

08xx. Tento kodex zahrnuje normy projektové, zkušební, hodnotové a předmětové. Základní 

kmenovou normou je ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty [29].  

Staveb občanské vybavenosti se dále týkají:  

 norma ČSN 73 0831 -  Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory [30]  

 norma ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

[31] 

 norma ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a 

sociální péče  

 norma ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a 

manipulaci  

 norma ČSN 65 0202 - Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice  

 norma ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty [32] 

 norma ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot  

 norma ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice 

pohonných hmot 

 norma ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
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5. PROCES UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ, 

KOLAUDACE A UŽÍVÁNÍ STAVEB 
 

          V této kapitole budu vycházet z informací podaných referentkou stavebního úřadu ve 

Vsetíně. Z vlastní praxe v projekční kanceláři víme, že ač je stavební zákon jeden, stává se, že 

si jej různé stavební úřady vysvětlují odlišně. Je například běžné, že pokud máme stavební 

záměr, který bude spadat do společného územního a stavebního řízení, požaduje jeden 

stavební úřad dokumentace dvě – územní a stavební, druhému postačí pouze dokumentace pro 

stavební povolení. 

5.1. Umisťování staveb 

 

          Změny stavebního zákona vyvolané novelou na úseku územního rozhodování jsou 

většinou formálního charakteru a zaměřují se na větší srozumitelnost textu. První významnější 

změnou je úprava § 78 stavebního zákona. Nově je také umožněno spojit územní souhlas se 

souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru. Stavebník ovšem musí požádat 

o vydání územního souhlasu a současně také ohlásit stavební záměr, pro který bude stačit 

ohlášení. 

          Daleko podrobněji je v §78a stavebního zákona upravena veřejnoprávní smlouva, která 

nahrazuje územní rozhodnutí. Dříve veřejnoprávní smlouvu upravoval správní řád. 

Veřejnoprávní smlouvu lze uzavřít na místo územního rozhodnutí o umístění stavby, změně 

ve využití území a o změně vlivu užívání stavby na území. Výjimkou je záměr, pro který bylo 

vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Uzavírá se mezi 

stavebním úřadem a žadatelem, a to na návrh žadatele. Návrh musí obsahovat náležitosti, 

které předepisuje zákon. V návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy musí být mimo jiné 

uvedeny náležitosti z územního rozhodnutí, soulad návrhu se závaznými stanovisky 

dotčených orgánů a souhlas osob, u kterých je předpoklad, že budou účastníky územního 

řízení. K návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy žadatel samozřejmě připojí dokumentaci 

v rozsahu jako k žádosti o vydání územního rozhodnutí.



20 

 

         Nově je v § 87 odst. 1 stavebního zákona upraveno oznámení o zahájení územního 

řízení, kdy je možno oznamovat zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, jestliže pro 

území byl vydán územní nebo regulační plán. 

          Dále je v § 94a stavebního zákona upraven podrobnější postup při sloučení územního 

a stavebního řízení. Rozhodnutí, které bylo vydáno ve sloučeném územním a stavebním 

řízení, obsahuje umístění stavby a povolení stavby. Výrok o povolení stavby je vykonatelný 

nabytím právní moci výroku o umístění stavby. 

          Stávající zákon umožňoval vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení a 

vydání územního souhlasu. Tato možnost zůstala zachovávána [1].     

5.1.1.    Územní rozhodnutí 

 

          Řízení o vydání územního rozhodnutí je procesem dosti zdlouhavým a náročným. 

Pokud stavební záměr nesplní požadavky uvedené v § 79 odst. 2 stavebního zákona [1], kde 

jsou uvedeny záměry, u kterých není nutno žádat o vydání územního rozhodnutí či územního 

souhlasu, je nutno stavbu umístit územním rozhodnutím. V novelizovaném § 79 stavebního 

zákona [1] jsou doplněny nebo upřesněny další stavby, které nevyžadují rozhodnutí 

o umístění stavby ani územní souhlas. 

 

 Jedná se mj. o: 

 skleník do 40 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti 

nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení, 

 stavba do 25 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, 

podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro 

rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, je 

umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, 

plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude 

nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou 

rekreaci,
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 bazén do 40 m
2
 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro 

rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m 

od hranice pozemku. [1] 

          Za nejproblematičtější oblast považuji lhůtu pro vydání rozhodnutí až 60 dní. Dojde 

tak k ještě většímu zpomalení již tak zdlouhavého schvalovacího procesu. A tyto obstrukce 

mají také negativní dopad na zmírňování recese ve stavebnictví. Při zahájení územního řízení 

nařídí stavební úřad ústní jednání většinou na místě stavby 15 dnů předem. V tomto 

momentě se účastníci územního řízení v podobě majitelů sousedních pozemků dozvídají 

o stavebním záměru. Pokud od něj upustí, stanoví nejvýše 15-ti denní lhůtu pro uplatnění 

nároků ze stran účastníků řízení a dotčených orgánů. Přičemž oznámení a jiné úkony se 

doručují každému účastníkovi a dotčenému orgánu jednotlivě. Daná 15-ti denní lhůta 

k možnému uplatnění nároků se odčítá až po převzetí posledním účastníkem. Což vede opět 

k časovým prodlevám. A pokud mají účastníci nějaké připomínky k záměru, na což mají 

samozřejmě právo, lhůta se ještě zvětšuje. V případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím 

řízení nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí, nařídí stavební úřad k projednání žádosti veřejné ústní jednání. Konání veřejného 

ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 

30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů 

pro vydání rozhodnutí.  Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 

4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, k 

pozdějším námitkám se už nepřihlíží. 
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Obrázek 3: Závazné stanovisko HZS k územnímu řízení [34]
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          Zjednodušené územní řízení 

 

          Velkým časovým zrychlením celého procesu může dojít podáním žádosti o 

zjednodušené územní řízení. Tato forma žádosti sebou ovšem nese i zvýšené nároky na 

žadatele. Nejen, že musí splňovat zákonem předepsané podmínky uvedené v § 95 odst. 1 

stavebního zákona [1] a obsahovat zákonem dané náležitosti, ale také musí doložit souhlasná 

stanoviska všech účastníků řízení. Pokud je toto vše splněno, stavební úřad vyhotoví návrh 

výroku rozhodnutí a vyvěsí jej na úřední desce po dobu 15 dnů. Žadatel musí zajistit, aby 

informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně vyvěšena po dobu 15 dnů na místě 

určeném stavebním úřadem. Případné námitky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí 

mohou účastníci řízení a dotčené orgány podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení 

návrhu výroku na úřední desce. Pokud tak neučiní, rozhodnutí se pokládá za vydané a nelze se 

proti němu později odvolat. 
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Obrázek 4 : Schéma postupu při vydávání územního rozhodnutí
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         Obsah dokumentace pro vydání územního rozhodnutí  

 

          Obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby donedávna řešila příloha 

č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního 

opatření a stavebního řádu [22]. Tato příloha stanovovala rozsah a obsah této dokumentace. 

Požární bezpečnost pak byla zakotvena v bodě 4 souhrnné technické zprávy, kde bylo 

požadováno stručně popsat koncepci požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného 

stavebního řešení a způsobu využití stavby. Dále měla dokumentace pro územní řízení podle 

této přílohy ve výkresové dokumentaci obsahovat výkres požárně nebezpečného prostoru 

řešené stavby a sousedních objektů a vyznačení přístupových komunikací a zásahových cest.  

 

          Dne 28. února 2013 byla vydána vyhláška č. 62/2013 Sb. [25], kterou se mění vyhláška 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [24]. Z důvodu úzké provázanosti územního a 

stavebního řízení upravuje vyhláška nově i rozsah a obsah dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 

využití území a rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání 

stavby na území. Změna vyhlášky také stanoví obsah a rozsah společné dokumentace pro 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení u staveb v působnosti 

obecných stavebních úřadů a u staveb vodních děl. Náležitosti těchto dokumentací doposud 

stanovovala vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření [22], Tato vyhláška nebyla zrušena, ale obsah a náležitosti 

dokumentace o umístění stavby z ní byly vyjmuty.   

 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [24] ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. [25] 

stanovuje rozsah a obsah: 

 dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

 dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území 

 dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

 společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení
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 projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) 

stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

 dokumentace pro provádění stavby 

 dokumentace skutečného provedení stavby 

 

          Konkrétní požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby je zakotven v příloze č. 1 vyhlášky [25]. Dokumentace musí stále obsahovat části A až 

E, přičemž obsah a rozsah jednotlivých části bude přizpůsoben druhu a významu stavby a 

podmínkám v území. Část E, dokladová část, obsahuje závazná stanoviska, stanoviska, 

rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, mimo jiné i orgánu na úseku požární ochrany.  

          Požární bezpečnost je zakotvena v bodě B.2.8 souhrnné technické zprávy, kde je 

požadováno zapracovat údaje o požárně bezpečnostním řešení stavby. V části C.3 je 

požadováno předložit koordinační situační výkres, který by mimo jiné měl obsahovat 

zakreslení odstupových vzdáleností včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.  

 

 

Tabulka 1: Porovnání změn údajů, které musí být nově zapracovány do dokumentace pro 

vydání územního rozhodnutí  

 

Dle vyhlášky č. 503/2006 [22] Dle vyhlášky č.499/2006 [24] ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 [25] 

 řešení odstupových vzdáleností a 

vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

 výpočet a posouzení odstupových 

vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru 

 řešení evakuace osob a zvířat  

 navržení zdrojů požární vody, 

popřípadě jiných hasebních látek 

 zajištění potřebného množství 

požární vody, popřípadě jiného 

hasiva 
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 vybavení stavby vyhrazenými 

požárně bezpečnostními zařízeními 

 předpokládané vybavení stavby 

vyhrazenými požárně 

bezpečnostními zařízeními včetně 

stanovení požadavků pro 

provádění stavby 

 řešení přístupových komunikací a 

nástupních ploch pro požární 

techniku 

 zhodnocení přístupových 

komunikací a nástupních ploch pro 

požární techniku včetně možnosti 

provedení zásahu jednotek požární 

ochrany 

 zabezpečení stavby či území 

stavbou požární ochrany, pokud to 

odůvodňují požadavky na 

záchranné a likvidační práce nebo 

ochranu obyvatelstva 

 

 

          Srovnáním požadavků podle jednotlivých právních předpisů na obsah a rozsah 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vyplynulo, že nově je požadováno rozvést 

údaje o požárním řešení stavby mnohem podrobněji, než tomu bylo dříve. Naopak údaje o 

řešení evakuace osob a zvířat a zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud 

to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva, byly z 

požadavků vypuštěny úplně. 

          Podle této vyhlášky [24] je patrné, že přiložení kompletní požárně bezpečností řešení 

stavby zde není požadováno a pro vydání rozhodnutí o umístění stavby postačí zapracování 

požadovaných údajů do souhrnné technické zprávy a koordinační situační výkres 

s vyznačením odstupových vzdáleností včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

5.1.2.    Územní souhlas 

 

         Místo územního rozhodnutí vydá stavební úřad územní souhlas při splnění podmínek 

stanovených zákonem. Jedná se o jednodušší typ řízení o umístění stavby, protože se nevede 

žádné řízení a také dokumentace obsahuje mnohem méně podkladů než je tomu v územním 
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řízení. V ustanovení § 103 stavebního zákona [1] je uvedeno, které stavby nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení, ale to ovšem neznamená, že se obejdou bez územního 

rozhodnutí či souhlasu. Žádost o územní souhlas můžeme také použít u staveb, které 

vyžadují ohlášení stavby podle § 104 stavebního zákona [1], u změn staveb, u změn druhu 

pozemků, terénních úprav, staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených 

existujícími budovami a pro plochy, které neslouží k pro skladování nebo manipulaci s 

hořlavými látkami nebo které nemohou způsobit znečištění životního prostředí. V § 79 odst. 2 

stavebního zákona [1] jsou uvedeny stavby, které nevyžadují ani rozhodnutí o umístění stavby 

ani územní souhlas, jedná se téměř o bezvýznamné stavby (např. cirkusové stany, oplocení 

lesních školek, důlní díla atd.). Namísto územního rozhodnutí lze použít územního souhlasu a 

to tehdy, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se 

podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu.  Dále dotčené orgány musí dát souhlas, stejně tak i majitelé sousedních 

pozemků musí se stavbou souhlasit. Souhlas dotčených orgánů ale nově nemusí být bez 

podmínek. Tyto podmínky dříve činily značné problémy, protože podmínkou uvedenou 

v souhlasu dotčeného orgánu se řízení překlopilo do klasického rozhodnutí o umístění stavby.  

          Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 

90 stavebního zákona [1], vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání 

žádosti. Žádost o územní souhlas se neprojednává v územním řízení a o námitkách osob podle 

odstavce se dále nerozhoduje. Pro vydání územního souhlasu postačí jednoduchý technický 

popis s příslušnými výkresy.  
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Obrázek 5: Schéma postupu při vydávání územního souhlasu 

 

5.1.3.     Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru 

 

          Vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního 

záměru se řídí podle § 96a stavebního zákona [1]. Je zapotřebí doložit dokumentaci, jak pro 

územní souhlas, tak pro ohlášení stavby. A také splnit požadavky pro vydání územního 

souhlasu a ohlášení stavby dané stavebním zákonem. S tímto typem řízení jsem se bohužel 

v našem kraji zatím nesetkala, takže nemůžu zhodnotit jeho efektivitu. 
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5.1.4.    Společné územní a stavební řízení 

 

         Nový § 94a stavebního zákona [1] upřesňuje možnost společného územního a 

stavebního řízení. Tato možnost byla i před novelou stavebního zákona, ale byla pro 

stavebníky zbytečně administrativně zatěžující. Před novelou bylo nutno v těchto případech 

požádat o územní rozhodnutí, současně podat žádost o stavební povolení a samostatnou 

žádostí požádat o spojení územního a stavebního řízení. Nyní je vše řešeno jednotnou žádostí. 

Nová úprava také jasně definuje rozsah předkládané dokumentace v případě společného 

územního a stavebního řízení. Při zahájení společného územního a stavebního řízení se 

postupuje obdobně jako je tomu u územního rozhodnutí. Stavební úřad nařídí ústní jednání 

většinou na místě stavby 15 dnů předem. Pokud od něj upustí, stanoví nejvýše 15 denní lhůtu 

pro uplatnění nároků ze stran účastníků řízení a dotčených orgánů. Přičemž oznámení a jiné 

úkony se doručují každému účastníkovi a dotčenému orgánu jednotlivě. Daná 15 denní lhůta 

k možnému uplatnění nároků se odčítá až po převzetí posledním účastníkem. Což vede opět 

k časovým prodlevám. Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 

odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, k 

pozdějším námitkám se nepřihlíží. Výroková část společného rozhodnutí obsahuje jak výrok o 

umístění stavby tak i výrok o povolení stavby. Výrok o povolení stavby je vykonatelný 

nabytím právní moci výroku o umístění stavby.  

 

 

Tabulka 2: Porovnání vybraných požadavků na umisťování staveb 
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5.1.5.    Požárně nebezpečný prostor versus umisťování staveb 

 

          Při umisťování staveb je největším problémem požárně nebezpečný prostor. Zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 350/2013 Sb. [1] v 

§ 76 odst. 1 a 2 uvádí, že lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv 

na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Každý, kdo 

navrhuje vydání územního rozhodnutí je povinen dbát na soulad s požadavky zvláštních 

právních předpisů, soulad se stanovisky dotčených orgánů a být šetrný k zájmům vlastníků 

sousedních pozemků a staveb. V prováděcí vyhlášce stavebního zákona č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území [4], ve znění vyhlášky č. 432/2012 Sb. [5], je v § 

23 odst. 2 uvedeno, že se stavby umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na 

sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její 

bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. V § 11 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb [20], ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. [21] je pro stanovení požárně nebezpečného prostoru odkaz na
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české technické normy. Proto byly tyto požadavky uvedeny do novelizované ČSN 73 0802 -

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty [29] a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost – 

staveb - Výrobní objekty [32], kde se v čl. 10.2.1 uvádí, že požárně nebezpečný prostor nemá 

zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství (např. do ulice, 

náměstí, parku, prostoru vodních ploch). Výraz „nemá zasahovat“ chrání zájmy vlastníků 

sousedních pozemků, které by mohly být přesahy požárně nebezpečného prostoru 

znehodnoceny, ale nejedná se o zákaz, ale doporučení. Podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [24], ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. [25], uvede 

projektant v dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby charakteristiku 

stavebního pozemku a seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby. Z hlediska 

požární bezpečnosti je třeba tuto charakteristiku uvést i do požárně bezpečnostního řešení tak, 

aby bylo zřejmé, jaký dopad na sousední pozemky a stavby bude nová stavba resp. požárně 

nebezpečný prostor mít.  Přesah požárně nebezpečného prostoru na sousední stavební 

pozemek totiž omezí výstavbu na tomto sousedním pozemku. Toto omezení se týká provedení 

případné stavby na sousedním pozemku s ohledem na stavební konstrukce a technické 

provedení stavby (např. omezení otvorů v obvodových konstrukcích a zvýšené požadavky na 

požární odolnost obvodových a střešních konstrukcí) [38].  

 

          Předtím než začala platit vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb [20], ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. [21] se při posuzování požárně 

nebezpečného prostoru, který zasahoval na sousední pozemek, postupovalo podle vyhlášky č. 

137/1998 Sb., o technických požadavcích na výstavbu [10] a bylo nutné zažádat o výjimku 

z obecně technických požadavků. K žádosti se přikládal souhlas majitele sousedního 

pozemku, na který tento požárně nebezpečný prostor zasahoval. Nyní se ovšem toto neřeší a o 

výjimku zažádat nelze. Po zahájení územního řízení je vypsáno ústní jednání s účastníky 

řízení a dotčenými orgány většinou na místě samém. Při tomto ústním jednání se sousedé 

dozvídají o tom, že požárně nebezpečný prostor zasahuje na jejich pozemek a mají právo se 

k tomu vyjádřit. Pokud ovšem nejsou přítomni, není žádná povinnost majitele sousedního 

pozemku informovat. Díky novele stavebního zákona se nyní státní požární dozor vykonává i 

u staveb umístěných územním souhlasem. 

          Podle vyjádření Generálního ředitelství HZS musí požárně bezpečnostní řešení stavby 

na přesah vždy upozornit. O tom, zda lze toto řešení ponechat, rozhoduje stavební úřad. Ten 

posoudí, zda se jedná o pozemky určené k zastavění. V tomto případě požárně nebezpečný 
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prostor nesmí zasahovat na sousední pozemek a nesmí omezit práva vlastníka sousedního 

pozemku. 

 

 

 

Obrázek 6: Požárně nebezpečný prostor [33] 

5.2. Povolování staveb 

 

 

          Povolování staveb je zakotveno v § 103 až § 118 stavebního zákona [1]. V § 103 

stavebního zákona [1] jsou uvedeny stavby, které nepodléhají stavebnímu povolení ani 

ohlášení stavby. Řadí se mezi ně například některé budovy pro zemědělství a chovatelství, 

technická infrastruktura, stožáry, zásobníky, přípojky inženýrský sítí nebo oplocení. Při 

porovnání se stavbami, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas je patrné, že 

tyto uvedené stavby jsou téměř totožné s některými stavbami nevyžadujícími stavební 

povolení ani ohlášení. Tyto stavby nepodléhají žádnému povolovacímu režimu. 
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5.2.1.    Ohlášení staveb 

 

          Stavby uvedené v § 104 stavebního zákona [1] vyžadují minimálně ohlášení 

stavebnímu úřadu, popřípadě územní souhlas nebo územní rozhodnutí a ohlášení. Stavební 

úřad může tyto postupy spojit tak, jak je uvedeno v kapitolách výše. Novela stavebního 

zákona již nevyžaduje po stavebníkovi, aby u vybraných staveb doložil, že prokazatelně 

informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich o svém záměru stavět stavbu.       

Jednalo se zejména o rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci do 150 m
2
 zastavěné 

plochy. Tato povinnost však byla v § 105 stavebního zákona [1] nahrazena souhlasy majitelů 

sousedních pozemků. Pokud je ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s 

obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími 

dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, vydá stavební úřad 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení. 

         Před účinnosti novely stavebního zákona bylo možné začít stavět i v případě, když 

stavební úřad nezaslal souhlas nebo zákaz realizace stavby do 40 dnů ode dne ohlášení. Po 

novele musí stavebník počkat, až mu bude souhlas s provedením ohlášené stavby doručen. 
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Obrázek 7: Schéma postupu při vydávání souhlasu s provedením ohlašovaného stavebního 

záměru 

5.2.2.    Stavební povolení 

 

         Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně 

technické provedení, účel a dobu trvání. Jedná se o ty stavby, které nejsou uvedeny v § 103 

stavebního zákona [1], kde jsou uvedeny stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení 

stavby. Dále se jedná o jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující 

ohlášení podle § 104 stavebního zákona [1]. Je-li si stavebník vědomý toho, že nemůže splnit 

některé z požadavků na stavby jako je např. souhlasy majitelů sousedních pozemků, musí 

žádat o stavební povolení. Stavební úřad oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním jednáním. Zároveň je upozorní, že 

námitky a závazná stanoviska, mohou uplatňovat pouze při ústním jednáni, později k nim 

nebude přihlíženo. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví lhůtu, která nesmí být 
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kratší než 10 dnů, do kdy mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit své námitky a 

stanoviska. Přičemž mohou mít námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a 

užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů. Tímto ustanovením je ošetřeno 

bezdůvodné namítání některých účastníků řízení, např. při sousedských sporech. Stejně jako 

při územním řízení rozhodne stavební úřad v jednoduchých věcech bez zbytečného odkladu, 

nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení. Ve zvlášť složitých případech 

stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Schéma postupu při vydávání stavebního povolení 
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          Obsah dokumentace  

 

          Projektová dokumentace pro ohlášení stavby, pro vydání povolení stavby nebo pro 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle přílohy č. 1 vyhlášky 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [24], donedávna musela vždy obsahovat části A až F 

členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musel odpovídat druhu a 

významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na 

životní prostředí a době trvání stavby.  

Požární bezpečnost byla opět zahrnuta v souhrnné technické zprávě bod 3. 

V části vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [24] pod názvem dokumentace 

stavby bylo obsaženo požárně bezpečnostní řešení stavby, které se skládalo z technické 

zprávy a výkresové části doložené v souladu s  právními předpisy vydanými k provedení 

zákona o požární ochraně. Vyhláška o požární prevenci [9] požárně bezpečnostní řešení 

takhle nečlení a podle § 41 odst. 3 není nutno dokládat vždy výkresovou část. Výkresy 

požární bezpečnosti staveb, jak to vyhláška o požární prevenci [9] nazývá, jsou požadovány 

pouze tehdy, je-li to vyžadováno rozsahem stavby nebo orgánem státního požárního dozoru. 

 

          Změnou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [24] ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb. [25] došlo ke změnám v požadavcích na rozsah a obsah dokumentace, tyto jsou 

uvedeny v příloze č. 5  [25]. Dokumentace musí obsahovat části A až E, část F byla 

vypuštěna, přičemž obsah a rozsah jednotlivých části má být přizpůsoben druhu a významu 

stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní 

prostředí a době trvání stavby. Požadované údaje jsou nově opět mnohem podrobnější.  

Požární bezpečnost je zakotvena v bodě B.2.8 souhrnné technické zprávy, kde je 

požadováno zapracovat údaje o požárně bezpečnostním řešení stavby. V části C.3 je 

požadováno předložit koordinační situační výkres, který by mimo jiné měl obsahovat 

zakreslení odstupových vzdáleností včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. Dále je 

v části D – dokumentace stavebního a inženýrského objektu požadováno přiložit požárně 

bezpečnostní řešení stavby. Je zde také velmi podrobně popsáno, co má požárně bezpečnostní 

řešení obsahovat. 
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V tabulce 5 jsou porovnány požadavky na požárně bezpečnostní řešení stavby přikládané 

k žádosti o stavební povolení, ohlášení stavby nebo pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb [24], 

e znění vyhlášky 62/2013 Sb. [25] a vyhlášky o požární prevenci [9]. 

5.2.3.    Veřejnoprávní smlouva 

 

          Požadavky na veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje stavební povolení, jsou stejné 

jako na veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje územní rozhodnutí. Viz kapitola 5.1. 

5.2.4.    Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 

 

          Při tomto typu řízení uzavře stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem podle § 

117 stavebního zákona [1], který zkontroluje projektovou dokumentaci stavby a ostatní 

přiložené podklady namísto stavebního úřadu. Poté vydá certifikát, kterým osvědčuje, že je 

možno stavbu provést. Pokud ovšem dojde při řízení inspektorem k námitkám či problémům, 

převezme řízení stavební úřad. Podle údajů, které mi poskytl stavební úřad ve Vsetíně, se od 

roku 2006 do roku 2012 setkali pouze se třemi certifikáty, takže se nejedná o hojně používaný 

typ povolování. 

Tabulka 3: Porovnání vybraných požadavků na povolování staveb 
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5.2.5.    Požární ochrana versus povolování staveb 

 

          V průběhu povolování staveb se zjišťuje, zda jsou přiložena závazná stanoviska 

dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany. Pokud jsou v něm nějaké 

podmínky, zapracují se do stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Také se kontroluje, 

jestli je uvedený stavební záměr v souladu s vydaným územním rozhodnutím nebo územním 

souhlasem, pokud toto bylo vydáno. A rovněž se kontroluje přesah požárně nebezpečného 

prostoru na pozemky sousedů. Pokud požárně nebezpečný prostor přesahuje na sousední 

pozemek a současně je dotčený pozemek zastavěný nebo určený k zástavbě, musí se projekt 

upravit (např. posunutí stavby nebo omezení požárně otevřených ploch).  

Závazné stanovisko HZS musí být přiloženo u povolení stavby: 

 Stavebním povolením 

 Ohlášením staveb, u kterých se vykonává státní požární dozor 

 Veřejnoprávní smlouvou 

 Certifikátem autorizovaného inspektora podle toho, jestli bude spadat pod stavební 

povolení nebo ohlášení 
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Obrázek 9: Závazné stanovisko HZS ke stavebnímu řízení [34]
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5.3. Užívání a kolaudace staveb 

 

          Završením celého procesu výstavby je užívání stavby. Dokončené stavby, které 

vyžadovaly stavební povolení nebo ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. a) až d) a k) 

stavebního zákona [1], anebo byly provedeny na základě veřejnoprávní smlouvy nebo 

certifikátu autorizovaného inspektora, může stavebník užívat až poté, co oznámí svůj záměr 

nebo požádá o vydání kolaudačního souhlasu. U všech ostatních neuvedených staveb toto 

není nutné.  Ve všech žádostech o povolení užívání staveb jsou nově uvedeny parametry 

příjezdových tras pro složky IZS. Pro HZS a jednotky požární ochrany je předepsaná 

průjezdní šířka na 3,5 m, průjezdná výška na 4,1 m, šířka komunikace min. 3 m a další 

požadavky. 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Schéma uvádění staveb do užívání 

5.3.1.    Kolaudační souhlas 

 

             Kolaudačního souhlasu je třeba u staveb, jejichž vlastnosti nemohou uživatelé ovlivnit 

(např. nemocnice, obchodní domy, průmyslové stavby atd.) Také u staveb, u kterých byl 

stanoven zkušební provoz nebo se jedná o změnu stavby, která je kulturní památkou. Postup 

při vydání kolaudačního souhlasu je dosti podobný s oznámením o užívání stavby. Stavební 
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úřad stanoví do 15 dnů od doručení žádosti termín kontrolní prohlídky. Opět platí, že 

stavební úřad může užívání stavby zakázat, pokud na základě kontrolní dohlídky zjistí, že 

stavba není provedena v souladu s územním rozhodnutím či povolením, nebo se závaznými 

stanovisky dotčených orgánů. Také opět přezkoumá, jestli byly dodrženy obecné požadavky 

na výstavbu a zda skutečné provedení stavby nebo její užívání splňuje požadavky na ochranu 

života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Závěrečná kontrolní 

prohlídka musí být provedena do 60 dnů od podání žádosti. Jestliže kontrolní prohlídkou 

nebudou zjištěny žádné z uvedených nedostatků, vydá stavební úřad kolaudační souhlas do 

15 dnů od provedení kontrolní prohlídky. Naopak, pokud stavební úřad zjistí výše uvedené 

nedostatky, kolaudační souhlas nevydá a užívání stavby zakáže. Užívání stavby je povoleno 

až po odstranění zjištěných nedostatků. Žádost o kolaudační souhlas může být doložena i 

odborným posudkem autorizovaného inspektora. V tomto případě, stavební úřad kontrolní 

prohlídku neprovádí a vydává souhlas na základě tohoto posudku. 

          U kolaudačního souhlasu je již ve stavebním zákoně zakotven požadavek na závazná 

stanoviska dotčených orgánů. Dále k žádosti stavebník připojí také geometrický plán, 

dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změnám oproti vydanému 

povolení stavby, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. 
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Obrázek 11: Schéma vydání kolaudačního souhlasu 

5.3.2.    Oznámení o užívání stavby  

 

          Podat žádost o užívání stavby je stavebník povinen nejméně 30 dnů předem. Před 

samotným oznámením užívání stavby, je stavebník povinen nechat si provést předepsané 

zkoušky a revize, které přiloží k žádosti. Dále k žádosti připojí geometrický plán stavby, 

dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo k  odchylkám proti povolení stavby 

nebo ověřené projektové dokumentaci. Ovšem v samotné žádosti o užívání stavby je navíc 

ještě požadováno přiložit závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou stavebním 

úřadem požadována. Stavební úřad může užívání stavby zakázat, pokud na základě kontrolní 

dohlídky zjistí, že stavba není provedena v souladu s územním rozhodnutím či povolením, 

nebo se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Také přezkoumá, jestli byly dodrženy
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souhlas 

Závazná stanoviska 

dotčených orgánů 

Stanovení provedení 

závěrečné kontrolní 

prohlídky 

Doložení 

předepsaných zkoušek 

a revizí  

Závěrečná kontrolní 

prohlídka 
Zjištění závad 

 

Rozhodnutí o 

zakázání užívání 

stavby 

Odstranění závad Vydání kolaudačního 

souhlasu 
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obecné požadavky na výstavbu, a zda skutečné provedení stavby nebo její užívání splňuje 

požadavky na ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

Stejně stavební úřad postupuje, pokud zjistí, že stavba byla provedena v rozporu se stavebním 

povolením nebo ohlášením stavby, anebo při užívání stavby bez jakéhokoliv povolení. 

Stavební úřad užívání zakázané stavby povolí až po odstranění všech zjištěných nedostatků. 

Pokud žádné nedostatky nezjistí, tak se stavba může začít užívat následující den po kontrolní 

prohlídce. 

5.3.3.    Předčasné užívání stavby 

 

          O předčasné užívání stavby lze požádat před jejím úplným dokončením, pokud to 

neohrozí bezpečnost a zdraví osob a zvířat nebo životní prostředí. Po dokončení stavby 

stavební úřad postupuje jako u výše uvedených forem užívání podle charakteru stavby. 

Jestliže nebudou splněny výše uvedené podmínky, stavební úřad žádost zamítne. 

 

Tabulka 4: Porovnání požadavků na užívání staveb 

 Dokumentace 

skutečného provedení 

stavby, pokud je 

nutná 

 

Závazné 

stanovisko 

HZS 

 
Oznámení o 

užívání stavby 

 

  

 

  

 
Kolaudační 

souhlas 

 

  

 

  

 

Předčasné 

užívání stavby 
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5.3.4.     Požární ochrana versus užívání staveb 

 

          Při povolování užívání staveb se zjišťuje, zda jsou přiložena závazná stanoviska 

dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany. Pokud je přiložené stanovisko 

kladné a nejsou zjištěny žádné nedostatky, je užívání stavby povoleno. V opačném případě se 

užívání zakáže. Problémem se ovšem stává ta skutečnost, že stavebník si musí závazná 

stanovisko dotčeného orgánu obstarat předtím, než požádá stavební úřad o užívání stavby. 

Dotčený orgán i stavební úřad pak vykoná kontrolní prohlídku odděleně, což v důsledku 

zatěžuje stavebníka delším jednáním s úřady. 

6. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

Při zpracovávání požárně bezpečnostního řešení stavby se vychází z požadavků  

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby [21], ve znění vyhlášky 

č.20/2012 Sb. [22], z normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. 

Požárně bezpečnostní řešení zpracovává autorizovaná osoba v oboru požární bezpečnosti 

staveb, která autorizaci získala, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů [14]. Autorizovaná osoba může vypracovávat požárně 

bezpečnostní řešení staveb z hlediska možnosti vzniku a rozšíření požáru. Obsah požárně 

bezpečnostního řešení řeší dvě vyhlášky najednou, jedná se o novelizovanou vyhlášku o 

dokumentaci staveb [25] a vyhlášku Ministerstva vnitra o požární prevenci [9]. Změnou 

vyhlášky o dokumentaci staveb [25] se požadavky na požárně bezpečnostní řešení stavby 

velmi přiblížilo požadavkům vyhlášky o prevenci [9].  

          Podle vyhlášky o požární prevenci se výkresy požární bezpečnosti vyžadují jen v těch 

případech, kdy si to žádá rozsah stavby nebo orgán státního požárního dozoru. Naopak 

vyhláška o dokumentaci stavby požaduje k dokumentaci pro ohlášení stavby uvedené v § 104 

odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona [1] nebo projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení výkresovou část vždy. Ta by dle vyhlášky měla obsahovat situační výkres 

požární ochrany v měřítku 1:500 nebo 1:1000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a 
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popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje 

technické podmínky požární ochrany. 

 

Tabulka 5: Porovnání obsahu požárně bezpečnostního řešení  

Dle vyhlášky č. 246/2006 Sb. [9] Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. [24], ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. [25] 

 Seznam použitých podkladů  Výpis použitých podkladů 

 Stručný popis stavby z hlediska 

stavebních konstrukcí, výšky stavby, 

účelu užití, popřípadě umístění stavby 

ve vztahu k okolní zástavbě 

 Popis a umístění stavby a jejich 

objektů 

 Rozdělení stavby do požárních úseků   Rozdělení stavby a objektů do 

požárních úseků 

 Stanovení požárního rizika, popřípadě 

ekonomického rizika 

 Stanovení stupně požární bezpečnosti  

 Posouzení velikosti požárních úseků 

 Posouzení velikosti požárních úseků 

 Výpočet požárního rizika 

 Stanovení stupně požární bezpečnosti 

 Zhodnocení navržených stavebních 

konstrukcí a požárních uzávěrů z 

hlediska jejich požární odolnosti  

 Stanovení zvláštních požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí nebo snížení hořlavosti 

stavebních hmot 

 Zhodnocení navržených stavebních 

konstrukcí z hlediska požární 

odolnosti včetně požadavků na 

zvýšení jejich požární odolnosti 
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 Zhodnocení navržených stavebních 

konstrukcí (stupeň hořlavosti, 

odkapávání v podmínkách požáru, 

rychlosti šíření plamene po povrchu, 

toxicita zplodin hoření apod.) 

 Zhodnocení stavebních výrobků z 

hlediska třídy reakce na oheň, 

odkapávání v podmínkách požáru, 

rychlost šíření plamene po povrchu 

 Zhodnocení možnosti provedení 

požárního zásahu, evakuace osob, 

zvířat a majetku a stanovení druhů a 

počtu únikových cest, jejich kapacity, 

provedení a vybavení 

 Zhodnocení evakuace a stanovení 

druhu a počtu únikových cest, jejich 

kapacity, provedení a vybavení 

 Stanovení odstupových popř. 

bezpečnostních vzdáleností a 

vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, zhodnocení odstupových 

popř. bezpečnostních vzdáleností ve 

vztahu k okolní zástavbě, sousedním 

pozemkům a volným skladům 

 Stanovení odstupových vzdáleností, 

popř. bezpečnostních vzdáleností a 

jejich zhodnocení ve vztahu k okolní 

zástavbě 

 Vymezení požárně nebezpečného 

prostoru a jejich zhodnocení ve 

vztahu k okolní zástavbě a sousedním 

pozemkům 

 Vymezení zásahových cest a jejich 

technického vybavení, opatření 

k zajištění bezpečnosti osob 

provádějících hašení požáru a 

záchranné práce, zhodnocení 

příjezdových komunikací, popř. 

nástupních ploch pro požární techniku 

 Zhodnocení provedení požárního 

zásahu včetně vymezení zásahových 

cest  

 Zhodnocení příjezdových komunikací, 

nástupních ploch pro požární techniku 
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 Určení způsobu zabezpečení stavby 

požární vodou včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst, 

popř. způsobu zabezpečení jiných 

hasebních prostředků u staveb, kde 

nelze použít vodu jako hasební látku 

 Způsob zabezpečení stavby požární 

vodou a jinými hasebními prostředky 

včetně rozmístění vnějších a vnitřních 

odběrných míst 

 Stanovení počtu, druhu a způsobu 

rozmístění hasicích přístrojů, 

popřípadě dalších věcných prostředků 

požární ochrany nebo požární 

techniky 

 Stanovení počtu, druhu a způsobu 

rozmístění hasicích přístrojů, 

popřípadě dalších věcných prostředků 

požární ochrany nebo požární 

techniky 

 Zhodnocení technických, popřípadě 

technologických zařízení stavby 

(rozvodná potrubí, vzduchotechnická 

zařízení, vytápění apod.) z hlediska 

požadavků požární bezpečnosti 

 Zhodnocení technických, popřípadě 

technologických zařízení stavby 

 Posouzení požadavků na zabezpečení 

stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, následně stanovení 

podmínek a návrh způsobu jejich 

umístění a instalace do stavby 

 Posouzení požadavků na zabezpečení 

stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními včetně podmínek a návrhu 

způsobu jejich umístění, jejich 

instalace do stavby a stanovení 

požadavků pro provedení stavby 

 Rozsah a způsob rozmístění 

výstražných a bezpečnostních značek 

a tabulek, včetně vyhodnocení 

nutnosti označení míst, na kterých se 

nachází věcné prostředky požární 

ochrany a požárně bezpečnostní 

zařízení 

 Rozsah a způsob rozmístění 

výstražných a bezpečnostních značek 

a tabulek 
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          Srovnáním požadavků podle uvedených právních předpisů na obsah a rozsah 

dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 

[1], projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo dokumentace pro vydání 

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vyplynulo, že změna vyhlášky o 

dokumentaci staveb [25], zachází do daleko větších podrobností, než tomu bylo dříve, co se 

požadovaných údajů o stavbě a požární ochraně týče. Obecné údaje nahradily konkrétní 

požadavky, které nově musí být zapracovány do požárně bezpečnostního řešení. Tyto 

požadavky jsou zde také lépe formulovány, než ve starší vyhlášce o požární prevenci [9]. 

7. POŽÁRNÍ PREVENCE 
 

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

účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci v 

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

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

správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek 

požární ochrany. 

          Vznik orgánů státní správy na úseku požární ochrany se datuje od roku 1967. Od toho 

roku je systematicky vykonáván dohled nad požární bezpečností provozovaných činností a 

realizací staveb. Nesmí se ale zapomínat, že zkolaudovaná a dále k témuž účelu užívaná 

stavba je z právního hlediska požárně bezpečná, i když v průběhu její životnosti došlo 

k výrazným změnám v technických předpisech. Bohužel se stává, že se provádějí stavební 

úpravy a modernizace technologií v rozporu se stavebním zákonem. Mění se například 

původní účel užívání nebo jsou neúnosně navyšovány počty osob. Vlastníci objektů nebo 

provozovatelé činností v těchto objektech často nemají potřebnou původní dokumentaci a 

následnými stavebními úpravami naruší původní koncepci požární ochrany. Změní se 

například nástupní plochy a vnější zásahové cesty nebo se zvýší požární riziko. Tímto dochází 

k výraznému zvýšení ohrožení osob i majetkových hodnot. Často ani není zajištěno důsledné 

a pravidelné prověřování funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a aktuálnosti 

dokumentace PO. 
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         Od roku 2000 se proto u HZS ČR systematicky rozvíjí spolupráce represivního a 

preventivního úseku PO. Velkým přínosem je pravidelná příprava plánů taktických a 

prověřovacích cvičení nebo připomínkování požárně bezpečnostních řešení pro činnosti a 

objekty s vysokým požárním nebezpečím [13]. V Praze je například už přes deset let zaveden 

systém seznamování velitelů a jednotek s novými objekty, což je jistě správný krok směrem 

kupředu.     

7.1. Výkon státního požárního dozoru 

 

          Hlavním nástrojem státní správy v oblasti požární prevence je výkon státního požárního 

dozoru.  Cílem jednotlivých oblastí činností státního požárního dozoru je zajištění 

odpovídající míry požární bezpečnosti občanů. Způsob dosahování tohoto cíle se u 

jednotlivých oblastí činností liší. Při posuzování stavební dokumentace se jedná o dohled nad 

správným vyprojektováním stavby tak, aby splňovala stanovená kriteria na požární 

bezpečnost. U kontrolní činnosti se jedná o průběžný dohled státu nad dodržováním 

povinností např. při provozování činností v již postavených stavbách. Zjišťováním příčin 

vzniku požáru se zjišťuje nejen příčina požáru, ale také kdo je odpovědný za vzniklý požár. 

          Novelou stavebního zákona došlo k výrazným změnám v oblasti výkonu státního 

požárního dozoru. Státní požární dozor se vykonává v rozsahu ustanovení § 31 zákona o 

požární ochraně [8], v písmeně b): 

 posuzováním: 

            1. územního a regulačního plánu 

            2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního 

                rozhodnutí, vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5 

            3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) 

                bodech 4 až 9 stavebního zákona 

            4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 

               odst. 1 písm. b), c), d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb 

               uvedených v § 31 odst. 3 

            5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení,
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                kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu 

                ohlášení do režimu stavebního povolení 

            6. dokumentace ke změně v užívání stavby  

            7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o 

                dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení 

                nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky 

 

          Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle vyhlášky o 

požární prevenci nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení 

požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor. 

Jedná se např. o: 

 podzemní stavby do 300 m
2
, stavby do 300 m

2
 celkové zastavěné plochy a hloubky  

   3m, stavby do 50 m
2
 celkové zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním    

   podlažím, stavby zařízení staveniště nebo udržovací práce. 

 technickou infrastrukturu a doprovodné technické zařízení pro rozvod vody, energií,   

   tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a  

   dešťových vod a větrání 

 

 

Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nově nevykonává: 

 

 u staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103 

stavebního zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 

písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona, 

 u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního 

zákona, s výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) 

stavebního zákona, majících charakter budov pro bydlení a ubytování nebo 

administrativních budov určených souborně pro více než 50 osob, a staveb podle 

§ 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, 

skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření 

podporujícími plyny, 

 u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací 

a výjimek u staveb uvedených v písmenech a) a b).  
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          Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených 

požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko nebo stanovisko vyžadované 

zvláštním právním předpisem. [1] 

 

8. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ 

BEZPEČNOST STAVEB 
 

          Úvodní ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů [8] ukládá povinnost každému počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, 

neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek.  

          Provoz občanských staveb, jejichž počet neustále vzrůstá, je současně spojen 

s kumulací velkého počtu osob a velkých materiálních hodnot. Propojení požárů, objektů a 

osob pak vytváří široké spektrum možných variant požárních scénářů. Proto je třeba vytvářet 

podmínky pro zajištění požární ochrany a požární bezpečnosti už ve fázi územní, 

předprojektové a projektové přípravy staveb. V rámci těchto návrhů je třeba věnovat 

pozornost zejména správnému umístění staveb v území, jejich dispozičnímu a konstrukčnímu 

řešení a současně zvolit vhodné prvky pasivní i aktivní požární ochrany pro zajištění bezpečné 

a rychlé evakuace osob, k likvidaci nebo ke snížení intenzity případného požáru a 

pro zajištění bezpečnosti zasahujících jednotek požární ochrany a ostatních složek 

integrovaného záchranného systému.  

Pro šíření požáru do dalších prostorů mimo ohnisko požáru je důležité řešení požárně 

dělicích konstrukcí, požárních uzávěrů, prostupů instalací požárně dělicími konstrukcemi, 

povrchová úprava konstrukcí, rychlý zásah požárních jednotek a vybavení požárně 

bezpečnostním zařízením (např. stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla 

apod.). Šíření požáru mezi objekty zamezují především dostatečné odstupové vzdálenosti 

mezi objekty, ale přispívá k němu i druh obvodových konstrukcí, konstrukcí střešního pláště 

apod. 

K zajištění účinné evakuace je třeba respektovat odpovídající dimenze únikových cest, 

zajištění požadovaných vlastností požárně dělicích konstrukcí mezi chráněnou únikovou 
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cestou a přilehlými prostory, zajištění požadovaných požárních uzávěrů a v případě 

potřeby vybavení stavby evakuačními výtahy. Dále zajištění odpovídajícího větrání 

únikových cest, vybavení nouzovým osvětlením, požadovanou kvalitu materiálů použitých na 

podlahy, stěny, stropy, obklady, zajištění dodávky elektrické energie pro požárně 

bezpečnostní zařízení v případě požáru. U staveb pro shromažďování většího počtu osob se 

také požaduje posouzení zakouření prostorů v době evakuace. 

Největší důraz z hlediska stability by měl být kladen na nosné konstrukce, které 

mohou, ale také nemusí mít funkci požárně dělicí. Požární odolnost konstrukcí mohou 

zvyšovat prvky a zařízení, které jsou ke zvýšení požární bezpečnosti určeny (např. požární 

nástřiky a nátěry konstrukcí, obklady, podhledy, stabilní hasicí zařízení nebo zařízení pro 

odvod kouře a tepla apod.).  

Nedílnou součástí pro zajištění bezpečnosti zásahových jednotek je pak vybudování 

dostatečně přístupových komunikací a nástupních ploch u objektů, zajištění vnějších 

a vnitřních zásahových cest, zajištění nouzového osvětlení vnitřních zásahových cest, 

zajištění dostatečného množství požární vody nebo jiných hasebních látek, zajištění 

funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení po požadovanou dobu (náhradní zdroje pro 

napájení elektrickou energií nebo volba provedení kabelových rozvodů). 

          Spolehlivost navrženého řešení spočívá v jeho komplexnosti, provázanosti, koordinaci 

jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení a rovněž také v trvalém ověřování 

funkceschopnosti všech opatření. 
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9. ZÁVĚR  
 

          Cílem práce bylo provést porovnání základních požadavků týkajících se požární 

bezpečnosti objektů občanské výstavby a zaměřit se na možné rozpory mezi českými 

stavebními a požárními předpisy na úrovni územního a stavebního řízení. Zabývala jsem se 

zde jednotlivými formami umisťování, povolování a užívání staveb. Poukazuji také na možné 

rozpory, které vznikly velkou novelou stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek ve 

vztahu k právním předpisům o požární ochraně. Vzhledem k tomu, že existuje řada předpisů, 

může docházet k různým výkladům, požární ochrana je obsažena ve stavebním právu i 

v požárních předpisech. Požadavky jsou někdy zdvojené. Novela stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů je lepší, časově mladší a také podrobněji specifikuje požadavky na 

jednotlivé stupně územního a stavebního řízení. Přesto se v praxi mohou vyskytnout stavby, 

které se vymykají z průměru, a nelze u nich použít běžný postup. Pak nastupuje odlišný 

postup, který byl poprvé legalizován změnovým zákonem, který umožňuje lépe formulovat 

vstupní podmínky, hodnotit další projevy požáru a jeho produktů a tím odhalit rizika pro 

osoby, stavbu, majetek a životní prostředí. Vše je možno řešit variantně.   

 V úvodu mé bakalářské práce se zabývám pojmem stavba. Vysvětlení toho pojmu se 

nachází v několika právních předpisech. Ovšem v každém z nich zcela odlišně. Podle 

stavebního zákona [1] není určujícím znakem stavby její pevné spojení se zemí. 

Naopak v občanském zákoníku [3] je uvedeno, že nemovitostí jsou pozemky a stavby 

spojené se zemí pevným základem. Stavbou ovšem může být i věc movitá (např. 

plechová garáž zakoupená v obchodním řetězci), která vyžaduje příslušné povolení 

stavebního úřadu, ale není pevně spojena se zemí. Proto si myslím, že by bylo třeba 

uvést jednotnou srozumitelnější terminologii této definice, spolu s jejím uvedením i 

v jiných zákonech, aby nedocházelo k mylným domněnkám ze stran stavebníků.     

 Zákon o požární ochraně [8] a vyhláška o požární prevenci [9] se v odkazech pod 

čarou odvolávají na neplatné právní předpisy. Pro práci s těmito právními předpisy je 

důležité, aby se odvolávaly na aktuální znění jiných právních předpisů, proto je třeba 

tyto odkazy aktualizovat.
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 V důsledku vydání změnového zákona č. 186/2006 Sb. [26], kterým se mění některé 

zákony související s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, došlo také ke 

změnám v zákoně o požární ochraně [8]. Autorizovaným osobám se nově umožňuje 

použít odlišný postup od postupu, který stanoví ČSN nebo jiné technické dokumenty. 

Ovšem použitím takového postupu musí být dosaženo alespoň stejného výsledku, 

kterého by bylo dosaženo při použití ČSN nebo jiných technických dokumentů 

upravující podmínky požární ochrany. Míní se tím splnění definovaných cílů, nikoliv 

dílčí hodnoty normového řešení. 

 Při srovnání vyhlášky o požární prevenci a prováděcí vyhlášky k novele stavebního 

zákona č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [24], ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

[25] z hlediska obsahu a rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby vyplynulo, že 

k vydání územního rozhodnutí není požadováno doložit požárně bezpečnostní řešení. 

Ale je nutné zapracovat údaje o požárně bezpečnostním řešení stavby do souhrnné 

technické zprávy a doložit koordinační situační výkres s vyznačením odstupových 

vzdáleností včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace 

a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. Vydáním novely 

stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek došlo ke změnám v požadavcích na 

tyto údaje. Z porovnání původní a nové prováděcí vyhlášky k novele stavebního 

zákona vyplynulo, že je požadováno zapracovat údaje o požárním řešení stavby 

mnohem podrobněji, než tomu bylo dříve. Naopak některé údaje byly z požadavků 

vypuštěny úplně – údaj o řešení evakuace a údaje o zabezpečení stavby či území 

stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační 

práce nebo ochranu obyvatelstva.  

 Vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb [20], ve 

znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. [21] došlo k změnám při posuzování požárně 

nebezpečného prostoru. V praxi vznikají problémy s přesahem požárně nebezpečného 

prostoru na sousední pozemek. Při územním nebo stavebním řízení bývá vypsáno 

ústní jednání na místě samém, kde mohou majitelé sousedních pozemků uplatnit své 

připomínky. Pokud ovšem tito nejsou přítomni, není žádná povinnost majitele 

sousedního pozemku informovat. Takže se o tom často ani nedozvídá. Generální 

ředitelství HZS však požaduje přesah požárně nebezpečného prostoru vždy 

vyhodnotit.
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 Novelou stavebního zákona došlo ke změnám v zákoně o požární ochraně [8], 

konkrétně ve vykonávání státního požárního dozoru. Nově státní požární dozor 

posuzuje i podklady k vydání územního souhlasu. Což je podstatný obrat směrem 

k lepšímu, neboť v minulosti docházelo k problémům v zasažení sousedního 

pozemku požárně nebezpečným prostorem. Při územním souhlasu se totiž nevede 

žádné řízení, a proto se stávalo, že stavební záměr nebyl vůbec projednán s účastníky 

řízení. 

 Obsah požárně bezpečnostního řešení stavby řeší dva právní předpisy najednou. 

Novelou stavebního zákona a hlavně změnou prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb [24] ve znění vyhlášky č. 62/2013 sb. [25] se zvětšilo množství 

požadovaných údajů o stavbě, co se požární ochrany týče a přiblížilo se tak 

požadavkům uvedených ve vyhlášce o požární prevenci [9]. Obecné údaje nahradily 

konkrétní požadavky, které nově musí být zapracovány do požárně bezpečnostního 

řešení. Tyto požadavky jsou zde také lépe formulovány, než ve starší vyhlášce o 

požární prevenci [9]. 

 Při uvádění staveb v užívání dochází ke ztížení. Stavebník si musí závazná stanovisko 

dotčeného orgánu obstarat předtím, než požádá stavební úřad o užívání stavby. 

Dotčený orgán i stavební úřad pak vykoná kontrolní prohlídku odděleně, což 

v důsledku zatěžuje stavebníka delším jednáním s úřady. 

 Úplná a věcně správná dokumentace stavby na všech stupních územní, 

předprojektové, projektové dokumentace a užívání stavby z pohledu požadavků 

právních a technických předpisů je výsledkem spolupráce řady profesí (stavebních, 

technologických a z oboru požární bezpečnosti staveb) a účinného působení státního 

požárního dozoru. 
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