
                          246/2001 Sb. 
                            VYHLÁŠKA 
                       Ministerstva vnitra 
                     ze dne 29. června 2001 
            o stanovení podmínek požární bezpe čnosti 
               a výkonu státního požárního dozoru 
                  (vyhláška o požární prevenci) 
 
     Ministerstvo  vnitra (dále  jen "ministerstvo" )  podle §  101 
písm. a)  stanoví k provedení  § 6b, §  11 odst. 8,   § 15 odst. 2, 
§ 16  odst. 4,  § 17  odst. 5   a §  31a zákona  č. 133/1985  Sb., 
o požární  ochran ě, ve  zn ění zákona  č. 425/1990  Sb., zákona  č. 
40/1994  Sb.,  zákona  č.  203/1994  Sb.,  zákona č. 163/1998 Sb., 
zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen "zákon"): 
 
                           ČÁST PRVNÍ 
                        ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
                               § 1 
 
                         Základní pojmy 
 
     Pro ú čely této vyhlášky se rozumí 
a) požární bezpe čností - souhrn organiza čních, územn ě technických, 
   stavebních  a technických  opat ření k  zabrán ění vzniku  požáru 
   nebo  výbuchu  s  následným  požárem,  k  ochran ě  osob, zví řat 
   a majetku v p řípad ě vzniku požáru a k zamezení jeho ší ření, 
b) požární  technikou  -   zásahové  požární  autom obily,  požární 
   p řív ěsy, náv ěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla, 
c) v ěcnými  prost ředky  požární  ochrany  -  prost ředky  používané 
   k ochran ě,   záchran ě  a   evakuaci  osob,   k  hašení   požáru 
   a prost ředky  používané p ři  činnosti jednotky  požární ochrany 
   p ři záchranných  a likvida čních pracích  a ochran ě obyvatelstva 
   p ři  pln ění  úkol ů  civilní  ochrany,  pop řípad ě  p ři  činnosti 
   požární hlídky, 
d) požárn ě bezpe čnostním  za řízením - systémy,  technická za řízení 
   a výrobky pro stavby podmi ňující požární bezpe čnost stavby nebo 
   jiného za řízení, 
e) vyhrazenými druhy požární  techniky, v ěcných prost ředk ů požární 
   ochrany a  požárn ě bezpe čnostních za řízení  - požární technika, 
   pro kterou jsou stanoveny  technické podmínky zv láštním právním 
   p ředpisem,1)  v ěcné   prost ředky  požární  ochrany   a  požárn ě 
   bezpe čnostní  za řízení,  na  jejichž  projektování,  instalaci, 
   provoz,  kontrolu,  údržbu  a   opravy  jsou  kl adeny  zvláštní 
   požadavky, 
f) normativním požadavkem - konkrétní technický pož adavek obsažený 
   v české technické norm ě, jehož  dodržením se považuje požadavek 
   p říslušného ustanovení  vyhlášky za spln ěný;  neexistuje-li pro 
   p říslušnou oblast platná česká  technická norma, považuje se za 
   normativní  požadavek konkrétní  technická speci fikace obsažená 
   ve ve řejn ě dostupném uznávaném normativním dokumentu,2) 
g) ho řlavou látkou  - látka v tuhém,  kapalném nebo plynn ém stavu, 
   která je za p ředvídatelných podmínek schopna ho řet nebo p ři své 
   látkové nebo fázové zm ěně vytvá řet produkty schopné ho řet, 
h) požárním  nebezpe čím  -   pravd ěpodobnost  vzniku  požáru  nebo 
   výbuchu s následným požárem, 
i) požárn ě technickou charakteristikou - vlastnost látky vyjá dřená 
   m ěřitelnou  hodnotou  nebo  stanovená  na  základ ě  m ěřitelných 
   hodnot  více díl čích  vlastností anebo  jev vystihující chování 
   látky p ři procesu ho ření nebo s ním související, 
j) technicko   bezpe čnostním   parametrem   -   požárn ě  technická 



   charakteristika,   která    kvalitativn ě   nebo   kvantitativn ě 
   vyjad řuje  vlastnosti  ho řlavé  látky,  p ři  jejímž dodržení za 
   p ředvídatelných  podmínek   se  činnost  považuje   z  hlediska 
   nebezpe čí  vzniku požáru  nebo výbuchu  s následným  požáre m za 
   bezpe čnou, 
k) pr ůvodní dokumentací  - montážní návod,  technické pod mínky pro 
   projektování  nebo  provoz,  návod   k  obsluze,   požadavky  na 
   kontroly, údržbu nebo opravy,  podmínky požární bezpe čnosti pro 
   používání výrobku nebo za řízení, bezpe čnostní listy apod., 
l) ve řejností  - osoby,  které se  oprávn ěně mohou  vyskytovat p ři 
   provozovaných  činnostech  a  nejsou  v  pracovním  pom ěru nebo 
   obdobném  pracovním  vztahu3)  k  jejím  provozo vatel ům, nejsou 
   vlastníky  objekt ů,  v  nichž  jsou  činnosti  provozovány  ani 
   provozovateli t ěchto činností, 
m) požárem -  každé nežádoucí ho ření, p ři  kterém došlo k usmrcení 
   nebo  zran ění  osob  nebo  zví řat,  ke  škodám  na materiálních 
   hodnotách  nebo  životním  prost ředí  a  nežádoucí  ho ření, p ři 
   kterém  byly osoby,  zví řata, materiální  hodnoty nebo  životní 
   prost ředí bezprost ředně ohroženy, 
n) ohlašovnou   požár ů  -   místo  s   trvalou  obsluhou  vybavené 
   pot řebnými   komunika čními   prost ředky,    které   je   ur čeno 
   k p řijímání  hlášení  o  vzniku   požáru  nebo  jiné  m imo řádné 
   události  a k  vyhlášení požárního  poplachu, ja kož  i k pln ění 
   dalších úkol ů podle p říslušné dokumentace požární ochrany. 
--------------------------------------------------- --------------- 
1) Vyhláška  č.  254/1999  Sb.,  o  technických podmínkách požárn í 
   techniky, ve zn ění na řízení vlády č. 352/2000 Sb. 
2) ČSN  EN 45  020 Normalizace  a souvisící  činnosti -  Všeobecný 
   slovník. 
3) Zákon  č.  65/1965  Sb.,  zákoník  práce,  ve  zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů.  
 
                           ČÁST DRUHÁ 
             STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPE ČNOSTI 
               U PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB 
 
                           ODDÍL PRVNÍ 
        VYBAVENÍ PROSTOR PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKA JÍCÍCH 
        FYZICKÝCH OSOB V ĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY 
               A POŽÁRN Ě BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI 
                  [K § 6b písm. c) a d) zákona] 
 
                               § 2 
 
                       Základní požadavky 
 
     (1)  Množství, druhy  a  zp ůsob  vybavení prostor  a za řízení 
právnických  osob a  fyzických osob  vykonávajících  podnikatelskou 
činnost podle  zvláštních p ředpis ů (dále  jen "podnikající fyzické 
osoby")   v ěcnými    prost ředky   požární   ochrany    a   požárn ě 
bezpe čnostními za řízeními vyplývá  z požárn ě bezpe čnostního řešení 
stavby,4) nebo z obdobné dokumentace, která je sou částí projektové 
dokumentace  ov ěřené  stavebním  ú řadem  podle zvláštního právního 
předpisu5) nebo je stanoveno v jiném právním p ředpisu.6) 
 
     (2)  Množství, druhy  a  zp ůsob  vybavení prostor  a za řízení 
právnických osob a podnikajících fyzických osob v ěcnými prost ředky 
požární  ochrany  a  požárn ě  bezpe čnostními  za řízeními stanovené 
podle odstavce 1 m ůže být  rozší řeno (nap ř. na základ ě schváleného 
posouzení  požárního  nebezpe čí  nebo  stanovení  podmínek požární 
bezpe čnosti). 



 
     (3) Druhy v ěcných prost ředk ů požární ochrany se rozumí 
a) hasicí p řístroje (p řenosné, p řív ěsné a pojízdné), 
b) osobní ochranné prost ředky, 
c) prost ředky  pro  záchranu  a  evakuaci  osob  (nap ř.  seskokové 
   matrace,  plachty  a  záchranné  tunely,  žeb říky,  hydraulické 
   vyproš ťovací za řízení, pneumatické vaky), 
d) prost ředky  pro práci  ve  výškách,  nad volnými  hloubka mi, na 
   vod ě, ve vod ě a pod hladinou, 
e) prost ředky   pro   práci   s   nebezpe čnými   látkami   a   pro 
   dekontaminaci, analyzátory plyn ů, kapalin a nebezpe čných látek, 
f) požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní sou částky a dopl ňky, 
g) spojovací  a  komunika ční  prost ředky  a technologie opera čních 
   st ředisek, 
h) hasiva a p říměsi do hasiv, 
i) požární p říslušenství, 
j) p řenosné   zásahové   prost ředky   (nap ř.   požární  st říka čky, 
   generátory, ventilátory). 
 
     (4) Druhy požárn ě bezpe čnostních za řízení7) se rozumí 
a) za řízení  pro  požární  signalizaci  (nap ř.  elektrická požární 
   signalizace, za řízení  dálkového p řenosu, za řízení  pro detekci 
   ho řlavých  plyn ů a  par, autonomní  požární signalizace,  ru ční 
   požárn ě poplachové za řízení), 
b) za řízení pro potla čení požáru nebo výbuchu (nap ř. stabilní nebo 
   polostabilní   hasicí   za řízení,   automatické  protivýbuchové 
   za řízení, samo činné hasicí systémy), 
c) za řízení  pro  usm ěr ňování  pohybu   kou ře  p ři  požáru  (nap ř. 
   za řízení   pro  odvod   kou ře  a   tepla,  za řízení  p řetlakové 
   ventilace,   kou řová  klapka   v četn ě  ovládacího   mechanismu, 
   kou řot ěsné dve ře, za řízení p řirozeného odv ětrání kou ře), 
d) za řízení pro únik osob p ři požáru (nap ř. požární nebo evakua ční 
   výtah, nouzové  osv ětlení, nouzové sd ělovací  za řízení, funk ční 
   vybavení dve ří, bezpe čnostní a výstražné za řízení), 
e) za řízení  pro zásobování  požární vodou  (nap ř. vn ější  požární 
   vodovod v četn ě nadzemních a  podzemních hydrant ů, plnících míst 
   a požárních výtokových stojan ů,  vnit řní požární vodovod v četn ě 
   nást ěnných   hydrant ů,  hadicových   a  hydrantových   systém ů, 
   nezavodn ěné požární potrubí), 
f) za řízení  pro  omezení  ší ření  požáru  (nap ř.  požární klapka, 
   požární dve ře a požární  uzáv ěry otvor ů v četn ě jejich funk čního 
   vybavení, systémy a prvky zajiš ťující zvýšení požární odolnosti 
   stavebních konstrukcí nebo  snížení ho řlavosti stavebních hmot, 
   vodní clony, požární p řepážky a ucpávky), 
g) náhradní    zdroje    a    prost ředky    ur čené   k   zajišt ění 
   provozuschopnosti požárn ě bezpe čnostních  za řízení, zdroje nebo 
   zásoba  hasebních látek  u za řízení  pro potla čení  požáru nebo 
   výbuchu a  za řízení pro zásobování  požární vodou, zdroje  vody 
   ur čené k hašení požár ů. 
 
     (5)    V   prostorách    a   za řízeních    právnických   osob 
a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stan oveno množství, 
druhy  a  zp ůsob  vybavení   v ěcnými  prost ředky  požární  ochrany 
a požárn ě  bezpe čnostními  za řízeními  podle  odstavce  1  nebo 2, 
popřípad ě  nelze-li  toto  prokázat,  se  zabezpe čují  a instalují 
alespo ň 
a) na každých  zapo čatých 200 m2 p ůdorysné  plochy podlaží objektu 
   p řenosné hasicí  p řístroje obsahující hasivo  s celkovou hasicí 
   schopností8)  nejmén ě 13  A (pro  požáry látek  v tuhém  stavu, 
   zejména organického p ůvodu, jejichž ho ření je obvykle provázeno 
   žhnutím), nebo 



b) na každých  zapo čatých 200 m2 p ůdorysné  plochy podlaží objektu 
   p řenosné hasicí p řístroje s  celkovou hasicí schopností nejmén ě 
   70  B  (pro  požáry  ho řlavých  kapalin  nebo  ho řlavých  látek 
   p řecházejících do kapalného stavu), nebo 
c) pokud  nejsou na  typových štítcích  hasicích p řístroj ů uvedeny 
   hodnoty  jejich   hasicí  schopnosti,  jeden   p řenosný  hasicí 
   p řístroj na každých zapo čatých  200 m2 p ůdorysné plochy podlaží 
   objektu, p ři čemž  jmenovité množství nápln ě  hasicího p řístroje 
   musí odpovídat  nejmén ě n ěkteré z t ěchto  hodnot: 9 litr ů vody, 
   6 litr ů  vodního  roztoku  p ěnidla,  6  kg  halonu  nebo jiného 
   ekvivalentního  hasiva, 6  kg hasicího  prášku n ebo  5 kg oxidu 
   uhli čitého (CO2). 
 
     (6)  V  p řípadech,  kdy  po čet  p řenosných hasicích p řístroj ů 
odpovídá požadavk ům podle odstavce  5, ale hasicí p řístroje nejsou 
dostupné  pro celou  posuzovanou plochu  (nap ř. stavební rozd ělení 
prostoru  na více  dispozi čně nepropojených  místností) nebo nelze 
použít  pouze  jeden  druh  hasiva,  instaluje  se  nejmén ě  jeden 
přenosný  hasicí p řístroj  pro každý  takto odd ělený  prostor nebo 
nejmén ě jeden p řenosný hasicí p řístroj s pot řebným druhem hasiva. 
--------------------------------------------------- --------------- 
4) § 18  odst. 1  vyhlášky č.  132/1998 Sb.,  kterou se  provád ějí 
   n ěkterá ustanovení stavebního zákona. 
5) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním  řádu 
   (stavební  zákon), ve  zn ění pozd ějších  p ředpis ů, (úplné zn ění 
   vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb.). 
6) Nap říklad  vyhláška č.  102/1995 Sb.,  o schvalování  technické 
   zp ůsobilosti   a  technických   podmínkách  provozu  s ilni čních 
   vozidel   na  pozemních   komunikacích,  ve   zn ění  pozd ějších 
   p ředpis ů,  vyhláška č.  187/1994 Sb.,  kterou se  provádí zákon 
   o silni ční doprav ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
7) ČSN ISO 8421 - 1 - 8 Požární ochrana - Slovník. 
8) ČSN  EN  3-4  P řenosné   hasicí  p řístroje.  Část  4:  Množství 
   a nápln ě, minimální požadavky na hasicí schopnost.  
 
                               § 3 
 
                   Umíst ění hasicích p řístroj ů 
 
     (1) Umíst ění hasicích p řístroj ů  musí umož ňovat jejich snadné 
a rychlé použití. 
 
     (2)  Hasicí  p řístroje  se  umís ťují  tak,  aby  byly  snadno 
viditelné a voln ě p řístupné. Je-li to nezbytné (nap ř. z provozních 
důvod ů),  lze  hasicí  p řístroje  umístit  i  do skrytých prostor. 
V p řípadech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob  z hlediska 
rozmíst ění hasicích  p řístroj ů (nap ř. v  nep řehledných, rozlehlých 
nebo  skrytých   prostorách)  se  k   ozna čení  umíst ění  hasicích 
přístroj ů   použije   p říslušná   požární   zna čka9)  umíst ěná  na 
viditelném míst ě. 
 
     (3) Hasicí  p řístroje se umís ťují v  místech, kde je nejvyšší 
pravd ěpodobnost vzniku  požáru nebo v  jejich dosahu. Vol ba  druh ů 
a typ ů p řenosných  hasicích p řístroj ů se  provede v závislosti  na 
charakteru  p ředpokládaného  požáru,  vyskytujících  se  ho řlavých 
látkách nebo  provozované činnosti; p řitom musí  být vylou čeno, že 
bude v p řípad ě pot řeby použit  hasicí p řístroj s nevhodnou hasební 
látkou. 
 
     (4) P řenosné hasicí p řístroje  se umís ťují na svislé stavební 
konstrukci a  v p řípad ě, že jsou  k tomu konstruk čně p řizp ůsobeny, 



na  vodorovné  stavební  konstrukci.  Rukoje ť  hasicího  p řístroje 
umíst ěného  na svislé  stavební  konstrukci  musí být  ne jvýše 1,5 
m nad podlahou. Hasicí p řístroje umíst ěné  na podlaze nebo na jiné 
vodorovné stavební konstrukci musí  být vhodným zp ůsobem zajišt ěny 
proti pádu. 
 
     (5)  V  dopravních  prost ředcích  a  na  strojích se p řenosné 
hasicí  p řístroje  umís ťují  tak,  aby  nemohly ohrozit bezpe čnost 
osob. 
--------------------------------------------------- --------------- 
9) Nap říklad  ČSN  ISO  3864  Bezpe čnostní  barvy  a  bezpe čnostní 
   zna čky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.  
 
                               § 4 
 
      Druhy vyhrazené požární techniky, v ěcných prost ředk ů 
        požární ochrany a požárn ě bezpe čnostních za řízení 
 
     (1) Za vyhrazené druhy  požární techniky se po važují zásahové 
požární    automobily   s    výjimkou   velitelskýc h    automobil ů 
a vyšet řovacích  automobil ů  s  celkovou   hmotností  do  2000  kg 
a s výjimkou  automobilových je řábů a  vyproš ťovacích automobil ů1) 
a kontejner ů. 
 
     (2) Za vyhrazené druhy  v ěcných prost ředk ů požární ochrany se 
považují 
a) hasicí p řístroje (p řenosné, p řív ěsné a pojízdné), 
b) dýchací p řístroje, 
c) prost ředky  pro  záchranu  a  evakuaci  osob  (nap ř.  seskokové 
   matrace,  plachty  a  záchranné  tunely,  žeb říky,  hydraulické 
   vyproš ťovací za řízení, pneumatické vaky), 
d) prost ředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami, 
e) ochranné od ěvy pro práci ve vod ě, 
f) hasiva (krom ě vody) a p říměsi do hasiv, 
g) požární hadice, proudnice a armatury, 
h) motorové st říka čky. 
 
     (3) Za vyhrazené druhy  požárn ě bezpe čnostních za řízení (dále 
jen "vyhrazená požárn ě bezpe čnostní za řízení") se považují 
a) elektrická požární signalizace, 
b) za řízení dálkového p řenosu, 
c) za řízení pro detekci ho řlavých plyn ů a par, 
d) stabilní a polostabilní hasicí za řízení, 
e) automatické protivýbuchové za řízení, 
f) za řízení pro odvod kou ře a tepla, 
g) požární klapky. 
--------------------------------------------------- --------------- 
1) Vyhláška  č.  254/1999  Sb.,  o  technických podmínkách požárn í 
   techniky, ve zn ění na řízení vlády č. 352/2000 Sb.  
 
                               § 5 
 
          Projektování požárn ě bezpe čnostních za řízení 
 
     (1)  P ři  projektování  požárn ě  bezpe čnostních  za řízení  se 
postupuje   podle   normativních   požadavk ů.10)   Návrhy  požárn ě 
bezpe čnostních    za řízení   jsou    nedílnou   sou částí   požárn ě 
bezpe čnostního řešení stavby. 
 
     (2) V  p řípad ě soub ěhu dvou a  více vzájemn ě se ovliv ňujících 
požárn ě bezpe čnostních  za řízení musí být  projektem řešeny jejich 



základní  funkce  a  stanoveny  priority  (nap ř.  po řadí  a zp ůsob 
uvád ění jednotlivých prvk ů systému do činnosti). Koordinaci p řitom 
zabezpe čuje zpracovatel požárn ě bezpe čnostního řešení stavby. 
 
     (3)  U vyhrazených  požárn ě bezpe čnostních  za řízení, jejichž 
projektování  není vymezeno  normativními požadavky ,  se postupuje 
podle  projek čních   p ředpis ů  výrobc ů  nebo   dovozc ů  (dále  jen 
"výrobce") t ěchto za řízení. 
 
     (4)  Je-li  vyhrazené  požárn ě  bezpe čnostní za řízení tvo řeno 
hlavními  funk čními komponenty  (§ 7   odst. 7)  2 a  více r ůzných 
výrobc ů, považuje se za výrobce osoba, která navrhla toto zařízení 
jako celek k zajišt ění požadované požárn ě bezpe čnostní funkce. 
 
     (5) Projektování vyhrazených  požárn ě bezpe čnostních za řízení 
podle  odstavce 1  se zabezpe čuje  prost řednictvím osoby zp ůsobilé 
pro tuto  činnost, která získala  oprávn ění k projektové  činnosti 
podle   zvláštního  právního   p ředpisu.11)  V   p řípad ě,  že   je 
projektován  konkrétní  typ   vyhrazeného  požárn ě  bezpe čnostního 
zařízení, musí být spln ěny i požadavky uvedené v § 10 odst. 2. 
 
     (6) Je-li podmínkami stavebního povolení stano veno p ředložení 
podrobn ější  dokumentace  podle  zvláštního  právního p ředpisu,12) 
(dále  jen "podrobn ější  dokumentace") musí  být spln ěny požadavky 
uvedené v § 10 odst. 2. 
 
     (7)  V p řípad ě  soub ěhu 2  a více  vzájemn ě se  ovliv ňujících 
požárn ě bezpe čnostních za řízení zabezpe čuje koordinaci zpracovatel 
požárn ě bezpe čnostního řešení stavby  i p ři zpracování podrobn ější 
dokumentace podle odstavce 6. 
--------------------------------------------------- --------------- 
10) Nap říklad ČSN  73 0802 Požární  bezpe čnost staveb -  Nevýrobní 
    objekty,  ČSN  73  0804  Požární  bezpe čnost  staveb - Výrobní 
    objekty, ČSN  73 0873 Požární  bezpe čnost staveb -  Zásobování 
    požární   vodou,  ČSN   73  0875   Požární  bezpe čnost  staveb 
    - Navrhování elektrické požární signalizace. 
11) Zákon  č.  360/1992  Sb.,  o  výkonu  povolání  autorizovan ých 
    architekt ů  a   o  výkonu  povolání   autorizovaných  inženýr ů 
    a technik ů činných  ve výstavb ě, ve  zn ění zákona č.  164/1993 
    Sb., zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 276/1994 Sb. 
12) § 20 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb.  
 
                               § 6 
 
             Montáž požárn ě bezpe čnostních za řízení 
 
     (1)  P ři  montáži  požárn ě  bezpe čnostního  za řízení musí být 
dodrženy  podmínky vyplývající  z ov ěřené  projektové dokumentace, 
popřípad ě podrobn ější  dokumentace a postupy  stanovené v pr ůvodní 
dokumentaci výrobce. 
 
     (2)  Osoba,  která  provedla  montáž  požárn ě  bezpe čnostního 
zařízení,  potvrzuje  spln ění  požadavk ů  uvedených  v  odstavci 1 
písemn ě.  
 
                               § 7 
 
            Provoz, kontroly, údržba a opravy požár ně 
                     bezpe čnostních za řízení 
 
     (1) P řed uvedením požárn ě bezpe čnostního za řízení do provozu, 



krom ě ru čně ovládaných požárních dve ří a požárních uzáv ěr ů otvor ů, 
systém ů a prvk ů zajiš ťujících zvýšení požární odolnosti stavebních 
konstrukcí  nebo  snížení  ho řlavosti  stavebních  hmot, požárních 
přepážek  a  ucpávek,  zabezpe čuje  osoba  uvedená  v  § 6 odst. 2 
provedení funk čních  zkoušek. P ři funk čních  zkouškách se ov ěřuje, 
zda provedení požárn ě  bezpe čnostního za řízení odpovídá projek čním 
a technickým požadavk ům na jeho požárn ě bezpe čnostní funkci. 
 
     (2) P ři provozu požárn ě  bezpe čnostního za řízení se postupuje 
podle  normativních  požadavk ů  a  pr ůvodní  dokumentace  výrobce, 
popřípad ě  podle ov ěřené  projektové dokumentace  nebo podrobn ější 
dokumentace. 
 
     (3)  Provozuschopnost  instalovaného  požárn ě  bezpe čnostního 
zařízení se  prokazuje dokladem o  jeho montáži, funk ční  zkoušce, 
kontrole  provozuschopnosti, údržb ě  a opravách  provedených podle 
podmínek  stanovených  touto   vyhláškou.  U  vyhra zených  požárn ě 
bezpe čnostních  za řízení,  a  stanoví-li  tak pr ůvodní dokumentace 
výrobce,   i  u   dalších  požárn ě   bezpe čnostních  za řízení   se 
provozuschopnost  prokazuje  také  záznamy  v  p říslušné  provozní 
dokumentaci (nap ř. provozní kniha). 
 
     (4)   Kontrola   provozuschopnosti   požárn ě   bezpe čnostního 
zařízení  se  provádí  v  rozsahu  a  zp ůsobem stanoveným právními 
předpisy,  normativními požadavky13)  a pr ůvodní  dokumentací jeho 
výrobce nejmén ě  jednou za rok, pokud  výrobce, ov ěřená projektová 
dokumentace nebo podrobn ější dokumentace anebo posouzení požárního 
nebezpe čí nestanoví lh ůty kratší. 
 
     (5)   P ři   provozu,   kontrole   provozuschopnosti,   údrž bě 
a opravách   požárn ě   bezpe čnostního   za řízení,   u  n ěhož  není 
k dispozici  pr ůvodní  dokumentace  nebo  neexistuje  výrobce,  se 
postupuje  podle  pr ůvodní   dokumentace  a  podmínek  stanovených 
výrobcem  technicky  nebo  funk čně  srovnatelného  druhu nebo typu 
požárn ě bezpe čnostního za řízení. 
 
     (6) Je-li požárn ě bezpe čnostní za řízení shledáno nezp ůsobilým 
plnit  svoji   funkci,  musí  se   tato  skute čnost  na   za řízení 
a v  prostoru,  kde  je  za řízení  instalováno, z řeteln ě vyzna čit. 
Provozovatel   v   takovém   p řípad ě   provede   opat ření  k  jeho 
neprodlenému   uvedení  do   provozu  a   prost řednictvím  odborn ě 
způsobilé   osoby   nebo   technika   požární   ochran y  zabezpe čí 
v pot řebném  rozsahu  náhradní  organiza ční,  pop řípad ě  technická 
opat ření.  Náhradní  opat ření  se  zajiš ťují  do  doby  op ětovného 
uvedení za řízení do provozu. 
 
     (7) P ři opravách požárn ě bezpe čnostního za řízení lze používat 
pouze  náhradní  díly  odpovídající  technickým pod mínkám výrobce. 
Změny sou částí systému požárn ě bezpe čnostního za řízení, které jsou 
výrobky   stanovenými   podle   zvláštního   právní ho  p ředpisu14) 
(hlavních funk čních  komponent ů) a takové  jeho zm ěny, které  mají 
vliv  na funkci  požárn ě bezpe čnostního  za řízení, se  považují za 
udržovací  práce  na  stavb ě,  které  by  mohly  ovlivnit  požární 
bezpe čnost stavby.15) 
 
     (8)    Doklad    o    kontrole    provozuschop nosti   požárn ě 
bezpe čnostního za řízení vždy obsahuje následující údaje: 
a) údaj  o firm ě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání 
   provozovatele požárn ě bezpe čnostního  za řízení a identifika čním 
   čísle; u osoby zapsané v obchodním rejst říku nebo jiné evidenci 
   též údaj o tomto  zápisu; je-li provozovatelem z ařízení fyzická 



   osoba,  také  jméno,  p říjmení  a  adresu  trvalého pobytu této 
   fyzické osoby, 
b) adresu  objektu,  ve  kterém  byla  kontrola  pr ovozuschopnosti 
   požárn ě  bezpe čnostního  za řízení   provedena,  není-li  shodná 
   s adresou sídla provozovatele podle písmene a), 
c) umíst ění, druh,  ozna čení výrobce, typové ozna čení,  a je-li to 
   nutné k p řesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného 
   za řízení, 
d) výsledek  kontroly  provozuschopnosti,  zjišt ěné  závady v četn ě 
   zp ůsobu    a    termínu    jejich    odstran ění   a   vyjád ření 
   o provozuschopnosti za řízení, 
e) datum provedení a termín p říští kontroly provozuschopnosti, 
f) potvrzení podle §  10 odst. 2, datum, jméno,  p říjmení a podpis 
   osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla ; u podnikatele 
   údaj  o firm ě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání 
   a identifika čním čísle;  u osoby zapsané  v obchodním rejst říku 
   nebo  jiné  evidenci  též  údaj  o  tomto zápisu ; u zam ěstnance 
   obdobné údaje týkající se jeho zam ěstnavatele. 
--------------------------------------------------- --------------- 
13) Nap říklad ČSN  73 0873 Požární bezpe čnost  staveb - Zásobování 
    požární vodou. 
14) Zákon  č. 22/1997  Sb., o  technických požadavcích  na výro bky 
    a o  zm ěně a  dopln ění n ěkterých  zákon ů, ve  zn ění zákona  č. 
    71/2000 Sb. 
15) § 55 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.  
 
                               § 8 
 
                 Elektrická požární signalizace 
 
     (1)  U elektrické  požární signalizace  se kro mě pravidelných 
jednoro čních kontrol provozuschopnosti  provád ějí zkoušky činnosti 
elektrické požární signalizace p ři provozu, a to 
a) jednou za m ěsíc u úst ředen a dopl ňujících za řízení, 
b) jednou  za p ůl  roku u  samo činných hlási čů  požáru a za řízení, 
   které elektrická požární signalizace ovládá, 
pokud  v   ov ěřené  projektové  dokumentaci   nebo  v  podrobn ější 
dokumentaci,  pop řípad ě   v  pr ůvodní  dokumentaci   výrobce  nebo 
v posouzení  požárního   nebezpe čí  není,  vzhledem   k  provozním 
podmínkám nebo vlivu prost ředí, ur čena lh ůta kratší. 
 
     (2)  Zkouška  činnosti  elektrické  požární  signalizace  p ři 
provozu se provádí prost řednictvím  osob pov ěřených údržbou tohoto 
zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární 
signalizace p ři provozu s  termínem pravidelné jednoro ční kontroly 
provozuschopnosti,  pak tato  kontrola provedení  z koušky činnosti 
nahrazuje. 
 
     (3) Zkouška  činnosti jednotlivých druh ů  samo činných hlási čů 
požáru   se  provádí   za  provozu   pomocí  zkušeb ních  p řípravk ů 
dodávaných výrobcem.  
 
                               § 9 
 
                        Hasicí p řístroje 
 
     (1) Provozuschopnost hasicího p řístroje se prokazuje dokladem 
o jeho  kontrole   provedené  podle  podmínek   sta novených  touto 
vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spoušt ěcí armatury. 
 
     (2)  Kontrola   hasicího  p řístroje  se   provádí  v  rozsahu 



a zp ůsobem  stanoveným právními  p ředpisy, normativními  požadavky 
a pr ůvodní dokumentací výrobce po  každém jeho použití n ebo tehdy, 
vznikne-li   pochybnost  o   jeho  provozuschopnost i   (nap ř.  p ři 
mechanickém  poškození) a  nejmén ě jednou  za rok,  pokud pr ůvodní 
dokumentace výrobce, ov ěřená projektová dokumentace nebo posouzení 
požárního   nebezpe čí   pro   n ěkteré   p řípady  instalací  (nap ř. 
v chemicky  agresivním  prost ředí)  nestanoví  lh ůtu kratší. První 
kontrola provozuschopnosti  hasicího p řístroje musí  být provedena 
nejdéle jeden rok p řed jeho instalací. 
 
     (3) Sou částí  údržby hasicích p řístroj ů  je jejich periodická 
zkouška a pln ění. 
 
     (4)  P ři kontrole,  údržb ě a  opravách hasicího  p řístroje je 
možno nahradit  jednotlivé díly, sou části,  nápln ě a p říslušenství 
(nap ř. typový štítek, hasební látku, výtla čný plyn) jen komponenty 
odpovídajícími technickým podmínkám výrobce. 
 
     (5)  Periodická  zkouška,  p ři  které  se  provádí  povrchová 
prohlídka,  kontrola  zna čení,  prohlídka  vnit řku nádoby, zkouška 
pevnosti  a t ěsnosti  nádoby, zkouška  t ěsnosti spoušt ěcí armatury 
nebo ventilu a zkouška pojistného  ventilu, se vyko nává u hasicích 
přístroj ů 
a) vodních a p ěnových jednou za 3 roky, 
b) ostatních jednou za 5 let. 
 
     (6)  Osoba,  která  provedla  kontrolu,  údržb u  nebo opravu, 
opat ří  hasicí  p řístroj  plombou   spoušt ěcí  armatury  a  trvale 
čitelným kontrolním štítkem tak, aby  byl viditelný při pohledu na 
instalovaný   hasicí   p řístroj,   nevylu čuje-li   to  konstruk ční 
provedení hasicího p řístroje. Kontrolní  štítek nesmí zasahovat do 
typového štítku a p řekrývat výrobní číslo hasicího p řístroje. 
 
     (7) Na  kontrolním štítku se vyzna čuje  m ěsíc a rok provedení 
úkonu  podle  odstavce  6,  termín  p říští  kontroly  nebo  p říští 
periodické zkoušky  a údaje, podle nichž  lze ident ifikovat osobu, 
která úkon podle  odstavce 6 provedla, a to  jméno a p říjmení této 
osoby,  pop řípad ě u  podnikatele údaj  o firm ě,  jménu nebo názvu, 
sídle nebo místu podnikání a identifika čním čísle; u osoby zapsané 
v obchodním rejst říku nebo jiné evidenci  též údaj o tomto zápisu; 
u zam ěstnance obdobné údaje týkající se jeho zam ěstnavatele. 
 
     (8)  Doklad  o  provedené   kontrole,  údržb ě  nebo  opravách 
hasicích p řístroj ů vždy obsahuje následující údaje: 
a) údaj  o firm ě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání 
   vlastníka  (uživatele)  hasicího   p řístroje  a  identifika čním 
   čísle; u osoby zapsané v obchodním rejst říku nebo jiné evidenci 
   též údaj o tomto zápisu; je-li vlastníkem (uživa telem) hasicího 
   p řístroje fyzická osoba, také jméno, p říjmení a adresu trvalého 
   pobytu této fyzické osoby, 
b) adresu  objektu,  ve  kterém  byl  hasicí  p řístroj instalován, 
   není-li shodná s adresou podle písmene a), 
c) umíst ění,  druh,  ozna čení  výrobce,  typové  ozna čení, výrobní 
   číslo nádoby kontrolovaného hasicího p řístroje, 
d) datum  provedení a  další údaje  o kontrole  pro vozuschopnosti, 
   údržb ě    nebo    oprav ě,    jejím    výsledku    a   vyjád ření 
   o provozuschopnosti hasicího p řístroje, 
e) potvrzení podle §  10 odst. 2, datum, jméno,  p říjmení a podpis 
   osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla , u podnikatele 
   údaj  o firm ě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání 
   a identifika čním čísle;  u osoby zapsané  v obchodním rejst říku 



   nebo  jiné  evidenci  též  údaj  o  tomto zápisu ; u zam ěstnance 
   obdobné údaje týkající se jeho zam ěstnavatele. 
 
     (9) Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo  opravu, vy řadí 
z používání hasicí p řístroj 
a) vadný, který nelze p ředepsaným zp ůsobem opravit, nebo 
b) ten, u n ěhož nelze bezpe čně zjistit výrobní číslo a rok výroby, 
   nebo 
c) starší  20 let,  s výjimkou  hasicího p řístroje  CO2, který  se 
   vy řazuje z používání, je-li starší 40 let. 
Ten,  kdo  vy řadil  hasicí  p řístroj  z  používání,  vystaví  jeho 
vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením d ůvodu vy řazení.  
 
                              § 10 
 
      Spole čné požadavky na projektování, montáž a kontrolu 
       provozuschopnosti požárn ě bezpe čnostních za řízení a 
                       hasicích p řístroj ů 
 
     (1)   P ři  projektování,   pop řípad ě  zpracování  podrobn ější 
dokumentace,  montáži  a  kontrole  provozuschopnos ti  vyhrazených 
požárn ě  bezpe čnostních za řízení,  jakož i  p ři provád ění kontrol, 
údržb ě a opravách za řízení pro zásobování požární vodou a hasicích 
přístroj ů  musí osoba,  která p říslušnou  činnost vykonává, splnit 
podmínky  stanovené  právními   p ředpisy,  normativními  požadavky 
a pr ůvodní   dokumentací   výrobce    konkrétního   typu    požárn ě 
bezpe čnostního za řízení nebo hasicího p řístroje. 
 
     (2)  Osoba,   která  p říslušnou  činnost   podle  odstavce  1 
provedla,  odpovídá  za  kvalitu   provedené  činnosti  a  písemn ě 
potvrzuje,  že   p ři  tom  splnila   podmínky  stanovené  právními 
předpisy,  normativními požadavky  a pr ůvodní  dokumentací výrobce 
konkrétního  typu  požárn ě  bezpe čnostního  za řízení nebo hasicího 
přístroje. 
 
     (3)  Podmínky  znalostí,  praktických  dovedno stí,  pop řípad ě 
technického  vybavení osob  provád ějících činnosti  podle odstavce 
1 mohou  být  stanoveny  v  pr ůvodní  dokumentaci  výrobc ů požárn ě 
bezpe čnostních za řízení a hasicích p řístroj ů. Rozsah a obsah takto 
stanovených podmínek musí odpovídat právním p ředpis ům a p říslušným 
normativním požadavk ům. 
 
     (4)  Stanoví-li  tak  pr ůvodní  dokumentace  výrobce  požárn ě 
bezpe čnostních za řízení, která nejsou vyhrazenými druhy, platí pro 
jejich projektování, montáž a kontroly provozuschop nosti požadavky 
uvedené v odstavcích 1 a 2. 
 
     (5)  Podmínky  pro  získávání  odborné zp ůsobilosti, vydávání 
a odnímání  oprávn ění   k  n ěkterým  činnostem   podle  zvláštního 
právního p ředpisu16) nejsou ustanoveními odstavc ů 1 až 4 dot čeny. 
--------------------------------------------------- --------------- 
16) Nap říklad  vyhláška  č.  50/1978  Sb.,  o odborné zp ůsobilosti 
    v elektrotechnice, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.  
 
                           ODDÍL DRUHÝ 
              ZP ŮSOB VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO HAŠENÍ 
                  POŽÁR Ů A PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE 
                    [K § 6b písm. e) zákona] 
 
                              § 11 
 



        Podmínky pro hašení požár ů a pro záchranné práce 
 
     (1)  Vytvá řením podmínek  pro hašení  požár ů a  pro záchranné 
práce se  rozumí souhrn organiza čních,  a pop řípad ě i  technických 
opat ření   umož ňujících  p ři   využití  existujících  p ředpoklad ů, 
zejména  stavebn ě  technických,   provedení  rychlého  a  ú činného 
zásahu, evakuace osob, zví řat a materiálu a záchranných prací. 
 
     (2) K  provedení rychlého a ú činného  zásahu podle odstavce 1 
zajiš ťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, ab y 
a) bylo  z řeteln ě  ozna čeno   číslo  tís ňového  volání  (ohlašovny 
   požár ů),  pop řípad ě uvedeny  další pokyny  ke zp ůsobu  ohlášení 
   požáru  ve všech  objektech, kde  provozují činnosti; právnické 
   osoby  a  podnikající  fyzické  osoby  provozují cí  činnosti se 
   zvýšeným  nebo vysokým  požárním nebezpe čím  zve řej ňují požární 
   poplachové sm ěrnice, 
b) byl  umožn ěn  p řístup  ke  spojovacím  prost ředk ům, zabezpe čena 
   jejich  provozuschopnost a  použitelnost pro  po t řeby tís ňového 
   volání, 
c) byly  dodrženy   trvale  volné  pr ůjezdné   ší řky  p říjezdových 
   komunikací  nejmén ě 3  m k  objekt ům, k  nástupním plochám  pro 
   požární techniku a ke zdroj ům vody ur čeným k hašení požár ů, 
d) bylo provedeno ozna čení17) a  umožn ěno použití nástupních ploch 
   pro požární techniku a požárních výtah ů, 
e) byla  zajišt ěna   trvalá  použitelnost  vnit řních   a  vn ějších 
   zásahových  cest   (nap ř.  požární  výtahy,   požární  žeb říky) 
   a trvale volný p řístup k za řízení pro zásobování požární vodou, 
f) byla  ozna čena9) rozvodná  za řízení elektrické  energie, hlavní 
   vypína če    elektrického   proudu,    uzáv ěry   vody,    plynu, 
   produktovod ů, uzáv ěry rozvod ů úst ředního topení. 
 
     (3)   K   provedení   evakuace   osob,   zví řat  a  materiálu 
a k  provedení  záchranných  prací   podle  odstavc e  1  zajiš ťují 
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby 
a) byly  ozna čeny9)  nouzové  (únikové)  východy, evakua ční výtahy 
   a sm ěry úniku osob ve všech objektech, kde se p ři provozovaných 
   činnostech  m ůže vyskytovat  ve řejnost nebo  osoby v  pracovním 
   pom ěru nebo obdobném pracovním vztahu; toto ozna čení nemusí být 
   provedeno v objektech s východy do volného prost oru, které jsou 
   z řeteln ě viditelné a dostupné z každého místa, 
b) byly  trvale  voln ě  pr ůchodné  komunika ční  prostory  (chodby, 
   schodišt ě apod.), které jsou  sou částí únikových cest, tak, aby 
   nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchr anné práce, 
c) chrán ěné  únikové  cesty18)  a  všechny  jejich sou části nebyly 
   využívány zp ůsobem zvyšujícím požární riziko.19) 
--------------------------------------------------- --------------- 
 9) Nap říklad  ČSN  ISO  3864  Bezpe čnostní  barvy  a bezpe čnostní 
    zna čky, ČSN 01 8013 Požární tabulky. 
17) Vyhláška č. 30/2001 Sb.,  kterou se provád ějí pravidla provozu 
    na  pozemních  komunikacích  a  úprava  a  řízení  provozu  na 
    pozemních  komunikacích  (dopravní  zna čka  B  29 s dodatkovou 
    tabulkou "Nástupní plocha pro požární techniku" ). 
18) § 19  vyhlášky   č.  137/1998  Sb.,   o  obecných  technických 
    požadavcích na výstavbu. 
19) Nap říklad ČSN  73 0802 Požární  bezpe čnost staveb -  Nevýrobní 
    objekty,  ČSN  73  0804  Požární  bezpe čnost  staveb - Výrobní 
    objekty.  
 
                           ODDÍL T ŘETÍ 
          LH ŮTY A ZP ŮSOB PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL 
              DODRŽOVÁNÍ P ŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 



                    [K § 6b písm. f) zákona] 
 
                              § 12 
 
              Zp ůsob provád ění pravidelných kontrol 
 
     (1) Pravidelné kontroly dodržování p ředpis ů o požární ochran ě 
podle  §  5  odst.  1   písm.  e)  zákona  se  zabe zpe čují  formou 
preventivních požárních prohlídek a  prov ěřováním doklad ů o pln ění 
povinností  stanovených  p ředpisy  o  požární  ochran ě  (dále  jen 
"preventivní požární prohlídky"). 
 
     (2)  P ředmětem  preventivních  požárních  prohlídek  je  vždy 
zjiš ťování  stavu zabezpe čení  požární ochrany  u právnických osob 
a podnikajících   fyzických  osob,   zp ůsobu  dodržování  podmínek 
požární  bezpe čnosti  a  prov ěřování  doklad ů  o pln ění povinností 
stanovených p ředpisy o požární ochran ě. 
 
     (3)  Cílem  preventivních  požárních  prohlíde k je odstran ění 
zjišt ěných závad a odchylek od  žádoucího stavu (dále jen  "požární 
závady"). Lh ůty  k odstran ění zjišt ěných  požárních závad navrhuje 
osoba provád ějící preventivní požární prohlídku. 
 
     (4)  Preventivní  požární  prohlídky  se  prov ádějí  ve všech 
objektech a za řízeních, kde  právnické osoby a podnikající fyzické  
osoby provozují činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona. 
 
     (5)  V  objektech  a  za řízeních,  kde  právnické  osoby nebo 
podnikající  fyzické   osoby  provozují  činnosti   bez  zvýšeného 
požárního  nebezpe čí, se  preventivní požární  prohlídky provád ějí 
v provozech,  ve kterých  se na  pracovištích pravi deln ě vyskytují 
sou časn ě  nejmén ě  3  osoby   v  pracovním  pom ěru  nebo  obdobném 
pracovním  vztahu   k  provozovateli  nebo   ve řejnost,  pop řípad ě 
v dalších objektech nebo za řízeních,  pokud tak ur čí provozovatelé 
t ěchto činností. 
 
     (6)  Provedení  preventivní   požární  prohlíd ky  se  dokládá 
záznamem do požární knihy, pop řípad ě jiným prokazatelným zp ůsobem. 
Záznam   o   preventivní   požární   prohlídce   mu sí  být  sepsán 
bezprost ředně po jejím provedení. 
 
     (7)  Záznam o  preventivní požární  prohlídce obsahuje  datum 
provedení,  ozna čení objektu  a pracovišt ě,  zjišt ěné skute čnosti, 
navržená  opat ření, stanovení  zp ůsobu a  termín ů jejich  spln ění, 
jméno  a  podpis  osoby,  která  záznam  provedla,  jméno a podpis 
vedoucího zam ěstnance  kontrolovaného pracovišt ě nebo  jiné ur čené 
osoby (§ 30) a záznam o spln ění navržených opat ření. 
 
     (8)   Systém  provád ění   preventivních  požárních  prohlídek 
a zp ůsob  vedení záznam ů  podle  odstavce  6 lze  podrobn ě upravit 
schváleným posouzením požárního nebezpe čí nebo dokumentací požární 
ochrany   zpracovanou  na   základ ě  stanovení   podmínek  požární 
bezpe čnosti (nap ř. § 30).  
 
                              § 13 
 
             Lh ůty preventivních požárních prohlídek 
 
     (1)  Preventivní požární  prohlídky podle  § 1 2  se provád ějí 
v následujících lh ůtách: 
a) v objektech  a   za řízeních,  kde  jsou   provozovány  činnosti 



   s vysokým požárním nebezpe čím, nejmén ě  jednou za 3 m ěsíce (§ 4 
   odst. 3 zákona), 
b) v objektech  a  za řízeních,  kde  jsou  provozovány činnosti se 
   zvýšeným  požárním  nebezpe čím  (§ 4  odst.  2 zákona), nejmén ě 
   jednou za 6 m ěsíc ů, 
c) v objektech  a za řízeních,  kde jsou  provozovány činnosti  bez 
   zvýšeného požárního  nebezpe čí uvedené v §  12 odst. 5, nejmén ě 
   jednou za rok. 
 
     (2) Lh ůty uvedené v odstavci  1 mohou být zkráceny schvále ným 
posouzením  požárního nebezpe čí  nebo dokumentací  požární ochrany 
zpracovanou  na  základ ě  stanovení  podmínek  požární bezpe čnosti 
(nap ř. § 30).  
 
                          ODDÍL ČTVRTÝ 
             POSTUP P ŘI POSKYTOVÁNÍ VÝROBKŮ A VZORKŮ 
             K PROVEDENÍ POŽÁRN Ě TECHNICKÉ EXPERTIZY 
                    [K § 6b písm. g) zákona] 
 
                              § 14 
 
             Postup p ři poskytování ur čených výrobk ů 
 
     (1)  Právnické  osoby,  podnikající  fyzické  osoby a fyzické 
osoby  poskytují  orgánu  státního  požárního  dozo ru výrobky nebo 
vzorky k provedení požárn ě technické expertizy ke zjišt ění p ří činy 
vzniku požáru (§ 50 odst. 2) na základ ě jeho vyžádání. 
 
     (2) Na základ ě žádosti  osoby p ředávající výrobek nebo vzorek 
podle  odstavce  1  vyhotovuje  orgán  státního  po žárního  dozoru 
potvrzení ("Protokol  o p ředání a p řevzetí  výrobku nebo vzorku"), 
jehož stejnopis p ředávající osoba obdrží. 
 
     (3)  Protokol o  p ředání  výrobku  nebo vzorku  vždy obsahuje 
ozna čení události,  místa, objektu, datum  a čas odebrání  výrobku 
nebo vzorku, jeho popis, jakož  i údaje o p ředávající osob ě v četn ě 
jejího  vyjád ření,  údaje  o  p řebírající  osob ě  a podpisy t ěchto 
osob.  
 
                           ODDÍL PÁTÝ 
          ZP ŮSOB STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
                A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPE ČÍ 
              [K § 6b písm. a), b), h) a i) zákona]  
 
                              § 15 
 
           Zp ůsob ur čení podmínek požární bezpe čnosti 
         p ři činnostech se zvýšeným požárním nebezpe čím 
 
     (1)  Podmínky  požární  bezpe čnosti  se  stanoví  k zabrán ění 
vzniku požáru a k ochran ě osob,  zví řat a majetku v p řípad ě vzniku 
požáru a  k zamezení jeho  ší ření. P ři stanovení  podmínek požární 
bezpe čnosti  se  k  prostorám,  objekt ům  a  pracovištím (dále jen 
"místa"),  kde  právnické  osoby  nebo  podnikající   fyzické osoby 
provozují  činnosti, p ři řadí  charakteristiky, podle  kterých jsou 
definovány činnosti  se zvýšeným požárním nebezpe čím  (§ 4 odst. 2 
zákona). 
 
     (2) V místech, ke kterým byly p ři řazeny charakteristiky podle 
odstavce  1, se  ve vztahu  k provozovaným  činnostem se  zvýšeným 
požárním nebezpe čím prokazateln ě vyhodnotí 



a) vyskytující se možné zdroje zapálení, 
b) požárn ě   technické    charakteristiky,   pop řípad ě   technicko 
   bezpe čnostní  parametry  vyskytujících  se  látek pot řebných ke 
   stanovení preventivních opat ření k ochran ě života a zdraví osob 
   a majetku, 
c) základní    charakteristiky    požární    bezpe čnosti    staveb 
   a technologií  (výška  stavby,  konstruk ční  systém, odstupové, 
   pop řípad ě bezpe čnostní vzdálenosti,  d ělení do požárních úsek ů, 
   technická  za řízení,  druh  provozu  a  technologií) z hlediska 
   jejich  vlivu na  vznik a  ší ření p řípadného  požáru a  zplodin 
   ho ření. Bezpe čnostní vzdálenosti volných sklad ů sena a slámy od 
   vybraných  druh ů  objekt ů,  les ů   a  komunikací  jsou  uvedeny 
   v p říloze č. 1 této vyhlášky. 
 
     (3)  Na  základ ě  vyhodnocení  podle  odstavce  2  se stanoví 
podmínky požární  bezpe čnosti p ři činnostech  se zvýšeným požárním 
nebezpe čím, p ři čemž se vždy 
a) vymezí  oprávn ění  a  povinnosti  osob  p ři  zajišt ění  požární 
   bezpe čnosti   pro  zahájení,   pr ůběh,  p řerušení   a  skon čení 
   činnosti, 
b) ur čí  pot řebný  po čet  preventivních  požárních  hlídek a po čet 
   zam ěstnanc ů   za řazených  do   t ěchto  preventivních  požárních 
   hlídek, 
c) stanoví požadavky pro bezpe čný pobyt a pohyb osob v četn ě zákaz ů 
   a zna čení (informace, výstrahy, p říkazy a zákazy), 
d) ur čí zp ůsob zabezpe čení volných únikových cest, 
e) stanoví požadavky  sm ěřující proti vzniku a  ší ření požáru nebo 
   vzniku  výbuchu s  následným požárem,  nejsou-li  tyto stanoveny 
   výrobcem, nap říklad 
   1. ur čení    provozních     podmínek    technických    za řízení 
      a technologického  procesu,   podmínek  p řípadných  odstávek 
      za řízení nebo omezení provozu, 
   2. stanovení   maximálního   množství    ho řlavých   a   ho ření 
      podporujících  látek,  p řípravk ů  nebo  materiál ů  (dále jen 
      "množství látek"), 
   3. zamezení vzniku nebezpe čné  koncentrace ho řlavých plyn ů, par 
      ho řlavých kapalin nebo ho řlavých prach ů, 
f) stanoví  zajišt ění požární  ochrany v  dob ě p řerušení,  omezení 
   nebo  p řechodného zastavení  provozu (dále  jen "doba sníže ného 
   provozu") a v mimopracovní dob ě, 
g) vyhodnotí pot řebné  v ěcné prost ředky požární  ochrany a požárn ě 
   bezpe čnostní  za řízení, pop řípad ě  také požadavky  na speciální 
   hasební  látky  a  postupy,   p ři čemž  se  vychází  z  podmínek 
   stanovených touto vyhláškou, 
h) ur čí další  požadavky, které závisí  na druhu, míst ě  a zp ůsobu 
   provozování činností se zvýšeným požárním nebezpe čím, nap říklad 
   pro  mimo řádné  provozování   t ěchto  činností  na  p řechodných 
   pracovištích,  tj.  na  místech,  která  nejsou  k tomuto druhu 
   činnosti  projektována,  dosud   schválena  nebo  ji nak  ur čena 
   (staveništ ě,  volné prostranství,  lesní porosty  apod.), aneb o 
   když se zm ění výchozí podmínky. 
 
     (4) Podmínky požární bezpe čnosti p ři provozovaných činnostech 
se zvýšeným požárním nebezpe čím  se zapracují do p říslušných druh ů 
dokumentace požární ochrany uvedených v § 27. 
 
     (5) Za rozsah a zp ůsob stanovení podmínek požární bezpe čnosti 
odpovídá zpracovatel (osoba odborn ě zp ůsobilá nebo technik požární 
ochrany),  p ři čemž  vychází  ze   stavu  v ědeckých  a  technických 
poznatk ů  známých  v  dob ě  jejich  stanovení.  Za  spln ění tohoto 
požadavku se  považuje dodržení podmínek  stanovený ch normativními 



požadavky.20) 
 
     (6) V  p řípad ě dodavatelsky provád ěných  činností se zvýšeným 
požárním  nebezpe čím zabezpe čuje  stanovení a  dodržování podmínek 
podle  odstavc ů 1  až 4  právnická osoba  nebo podnikající fyzická  
osoba,  která tyto  činnosti vykonává,  není-li smlouvou stanoveno 
jinak. 
--------------------------------------------------- --------------- 
20) Nap říklad  ČSN  07  8304  Tlakové  nádoby  na plyny - Provozní 
    pravidla, ČSN 65 0201 Ho řlavé kapaliny - Provozovny a sklady.  
 
                              § 16 
 
              Zp ůsob posuzování požárního nebezpe čí 
             činností s vysokým požárním nebezpe čím 
 
     (1)  P ři posuzování  požárního nebezpe čí  činností s  vysokým 
požárním nebezpe čím (dále jen  "posouzení požárního nebezpe čí") se 
postupuje  obdobn ě podle  § 15  odst.  1  až 3,  p ři čemž se  klade 
zvláštní d ůraz na p řípadné kumulativní ú činky požárního nebezpe čí. 
 
     (2)  Zp ůsob  posuzování  požárního  nebezpe čí stanovený touto 
vyhláškou se  p řiměřeně vztahuje i na  dopln ění, p řepracování nebo 
zpracování  nového  posouzení  požárního  nebezpe čí,  pop řípad ě na 
odstra ňování  nedostatk ů  zjišt ěných  p ři  jeho  schvalování (§ 6a 
odst.  4   a  5  zákona).  Podmínky   a  zp ůsob  p ředkládání  této 
dokumentace  ke schválení  orgánu státního  požární ho dozoru  jsou 
upraveny v § 40 odst. 7 a 8. 
 
     (3)  Zjišt ění  a  zhodnocení  rozhodujících  vliv ů z hlediska 
možnosti  vzniku a  ší ření  požáru,  vyjád ření a  posouzení zdroj ů 
rizik  ohrožení  osob,  zví řat   a  majetku,  zhodnocení  možností 
provedení  záchranných  prací  a  ú činné  likvidace  požáru v četn ě 
popisu jeho možných následk ů vždy obsahuje 
a) popis  základních  charakteristik  požární  bezp ečnosti  staveb 
   a technologií [§ 15 odst. 2  písm. c)], zjišt ění množství látek 
   a jejich druh ů,  požárn ě bezpe čnostních za řízení,  za řízení pro 
   detekci   a   signalizaci   technologických   st avů;  porovnání 
   zjišt ěných  skute čností  se  stavem  žádoucím  podle  p říslušné 
   dokumentace   (nap ř.  p říslušné   technické  p ředpisy,  ov ěřená 
   projektová  dokumentace, normativní  požadavky, návody výrobc ů) 
   a vyhodnocení rozdíl ů, 
b) zjišt ění a zhodnocení vyskytujících se možných zdroj ů zapálení, 
   uvedení požárn ě technických charakteristik, pop řípad ě technicko 
   bezpe čnostních parametr ů vyskytujících  se látek, pot řebných ke 
   stanovení preventivních opat ření k ochran ě života a zdraví osob 
   a majetku  v četn ě  zd ůvodn ění  výb ěru  látek  a  jejich požárn ě 
   technických  charakteristik ur čených  jako rozhodné  a pot řebné 
   pro stanovení preventivních opat ření, 
c) vyjád ření a  posouzení požárního nebezpe čí  z hlediska ohrožení 
   osob  nebo zví řat,  možností  jejich  evakuace a  záchrany; p ři 
   zjiš ťování  po čtu osob,  které se  p ři provozovaných činnostech 
   vyskytují, se postupuje obdobn ě podle § 17 odst. 4 a 6, 
d) zjišt ění  a  zhodnocení   vn ějších  zdroj ů  rizik  ohrožujících 
   posuzovanou činnost, tj. z  prostoru, ve kterém vlastní činnost 
   není  provozována,  a  rizik  vznikajících  z ne provozních nebo 
   havarijních  stav ů obslužných  za řízení (zdroj ů  energií v četn ě 
   náhradních zdroj ů,  dodávek surovin, chlazení,  vým ěny vzduchu, 
   zabezpe čovacích systém ů apod.), 
e) zhodnocení  možností   provedení  rychlé  a   ú činné  likvidace 
   p řípadného požáru, evakuace osob, zví řat, materiálu a provedení 



   záchranných prací  vlastními silami a  prost ředky provozovatele 
   posuzované  činnosti, pop řípad ě  vyjád ření pot řeb p řesahujících 
   tento rámec; p ři tom se postupuje následujícím zp ůsobem: 
   1. stanovení  míst, kde  lze p ředpokládat  vznik požáru  a jeho 
      ší ření,  a   vyhodnocení  t ěchto  míst   z  hlediska  ur čení 
      nejsložit ější varianty požáru, 
   2. posouzení   provozuschopnosti   a   ú činnosti  instalovaných 
      požárn ě bezpe čnostních za řízení a organiza čních opat ření pro 
      v časné zjišt ění požáru, jeho  ohlášení a vyhlášení požárního 
      poplachu, 
   3. ur čení  po čtu  a  druh ů  hasicích  p řístroj ů  a porovnání se 
      skute čným stavem, 
   4. stanovení  časových a  prostorových parametr ů  nejsložit ější 
      varianty  požáru,  pot řebných  sil,  technických  prost ředk ů 
      a hasebních   látek   pro   nejsložit ější   varianty  požáru 
      a stanovení  podmínek  pro  jejich  p řipravenost  k  zásahu, 
      pop řípad ě  také  stanovení  požadavk ů  na  speciální hasební 
      látky a postupy, 
f) popis   možných  následk ů   požáru,  kde   se  uvedou   rozumn ě 
   p ředvídatelné následky vzniklé  porušením stavebních konstrukcí 
   a za řízení  nebo  jejich  částí,  tepelnými  ú činky a toxickými 
   zplodinami ho ření, únikem látek,  výskytem ho řlavých plyn ů nebo 
   par, poškozením nebo zni čením  komunikací, sd ělovacích a jiných 
   technických za řízení. 
 
     (4) P ři stanovení systému  řízení požární ochrany se navrhují 
organiza ční a technická řešení mimo řádných situací se zam ěřením na 
snížení  pravd ěpodobnosti vzniku  požáru, jeho  ší ření a  ohrožení 
osob,  zví řat  a  majetku   (vlastní  systém  p řípravy  na  řešení 
závažných  havárií  a  systém   řízení  p ři  jejich  vzniku,  jeho 
organiza ční  struktura, materiální  a technické  vybavení, z řízení 
jednotky požární  ochrany apod.). Systémová  řešení se specifikují 
v návrzích na opat ření. 
 
     (5) Návrhy na opat ření v četn ě stanovení termín ů jejich pln ění 
vycházejí z vyhodnocení skute čností uvedených  v odstavcích 3 a 4. 
Opat ření jsou 
a) organiza čního  charakteru  -  nap říklad  stanovení  organiza ční 
   struktury  pro  pln ění  povinností  na  úseku  požární ochrany, 
   zvláštní požadavky na provád ění  školení zam ěstnanc ů a odbornou 
   p řípravu  zam ěstnanc ů  za řazených  do  preventivních  požárních 
   hlídek, preventist ů požární ochrany a jednotek požární ochrany, 
   zp ůsobilost  zam ěstnanc ů  ur čených  k  obsluze,  údržb ě, oprav ě 
   a kontrolám  technických  a  požárn ě  bezpe čnostních  za řízení, 
   není-li   tato  stanovena   výrobcem,  zpracován í   a  kontrola 
   dokumentace požární ochrany, zp ůsob, rozsah a termíny provád ění 
   preventivních  požárních prohlídek,  zajišt ění požární  ochrany 
   v dob ě sníženého provozu a v mimopracovní dob ě, 
b) technického  charakteru  -   nap říklad  zvláštní  požadavky  na 
   provád ění   údržby,   oprav,   obsluhy   a   kontroly  obj ekt ů, 
   technických  a technologických  za řízení, stanovení technických 
   parametr ů,  které   nelze  p řekro čit  (teplota,   tlak  apod.), 
   zajišt ění  spojovacích prost ředk ů,  vybavení ohlašoven  požár ů, 
   ozna čení  ochranných nebo  nebezpe čných pásem,  zp ůsob vybavení 
   požární   technikou,   v ěcnými   prost ředky   požární  ochrany, 
   pop řípad ě požárn ě bezpe čnostními  za řízeními, zajišt ění volných 
   únikových cest, p říjezdových komunikací  a nástupních ploch pro 
   požární  techniku,  p řístupu  k  hlavním vypína čům elektrického 
   proudu,  uzáv ěr ům vody,  plynu, úst ředního  vytáp ění, pop řípad ě 
   dalších produktovod ů,  ozna čení všech ur čených  míst požárními, 
   výstražnými a bezpe čnostními  zna čkami9) nebo tabulkami, zp ůsob 



   manipulace s ho řlavými nebo nebezpe čnými látkami, 
c) jiná - nap říklad vytvo ření vlastního systému p řípravy na řešení 
   závažných havárií a systému řízení p ři jejich vzniku, stanovení 
   jeho    organiza ční    struktury,    specifikace   materiálního 
   a technického    vybavení,    vícestup ňové    systémy   požárn ě 
   bezpe čnostních za řízení, z řízení jednotky požární ochrany (druh 
   jednotky požární ochrany, po četní stavy, vybavení apod.). 
 
     (6)  Skute čnosti  uvedené  v  odstavci  3  písm.  e) k ú činné 
likvidaci požáru mohou být  nahrazeny dokumentací z dolávání požár ů 
(§  34).  V  takovém  p řípad ě  dokumentace  zdolávání požár ů tvo ří 
nedílnou sou část posouzení požárního nebezpe čí.  
 
                              § 17 
 
              Zp ůsob ur čování činností se zvýšeným 
                 a s vysokým požárním nebezpe čím 
 
     (1)   Pro  ú čely   stanovení  podmínek   požární  bezpe čnosti 
a posouzení  požárního nebezpe čí  se p ři  ur čování množství  látek 
vyskytujících se  v jednom prostoru nebo  požárním úseku,21) které 
je  rozhodující pro  za řazení provozovaných  činností do kategorií 
podle § 4 zákona, postupuje následujícím zp ůsobem: 
a) množství  látek  vyskytujících   se  p ři  provozování  činností 
   v jednom   prostoru  (jeden   nebo  více   stave bních  objekt ů, 
   skladovací nebo manipula ční plochy, technologická za řízení nebo 
   jejich části,  zásobníky a nádrže,  které právnická osoba  nebo 
   podnikající  fyzická  osoba  užívá   a  které  s polu  stavebn ě, 
   provozn ě  nebo   technologicky  souvisejí,  (dále   jen  "j eden 
   prostor"), se s čítají, 
b) v p řípad ě  provozování  činnosti  v  jednom  stavebním objektu, 
   který není  prokazateln ě d ělen do požárních  úsek ů, považuje se 
   tento   objekt  za   jeden  požární   úsek  a   množství  látek 
   vyskytujících  se  v  jednotlivých  jeho  částech  se  s čítají; 
   jedná-li  se o  stavební objekt  nebo za řízení,  které z  části 
   tvo ří požární úsek nebo úseky a část je požárn ě ned ělena, potom 
   se  množství   látek  vyskytujících  se   v  pož árních  úsecích 
   s množstvím  látek vyskytujících  se v  dalších částech objektu 
   vzájemn ě nes čítají, 
c) do  ro ční  produkce  ho řlavých  kapalin,  ho řlavých  plyn ů nebo 
   ho ření podporujících plyn ů se zapo čítává množství t ěchto látek, 
   které  se  vyrobí,  vyskytují  se  p ři  výrob ě  nebo  naplní do 
   zásobník ů, cisteren nebo nádob za  jeden rok v jednom staveb ním 
   objektu nebo v jednom prostoru, 
d) v p řípad ě kusového balení (palety, lahve, sudy apod.) se obj emy 
   a množství  látek  v  t ěchto  obalech,  za  podmínek  uvedených 
   v písmenech a), b) a c), s čítají, 
e) provozní   nápln ě  a   záložní  palivo,   které  jsou  sou částí 
   silni čních   a  kolejových   vozidel,  se   do  množství  látek 
   nezapo čítávají;  množství  látek   vyskytujících  se  v  j iných 
   částech   silni čních   nebo   kolejových   vozidel   (nádržích, 
   kontejnerech apod.)  se do celkového  množství l átek zapo čítává 
   pouze  v p řípadech,  kdy p ři  provozovaných činnostech  dochází 
   k manipulaci s t ěmito látkami (nap ř. p řečerpávání nebo prodej). 
   Pro p řepravu nebezpe čných látek platí zvláštní p ředpisy.22) 
 
     (2)  Pro  ú čely  ur čení  množství  látek  podle odstavce 1 se 
vychází  z  kapacity,  která   je  uvedena  v  ov ěřené  projektové 
dokumentaci  stavby  nebo  pr ůvodní  dokumentaci  za řízení.  Pokud 
v ov ěřené projektové dokumentaci nebo  v pr ůvodní dokumentaci tato 
kapacita uvedena  není, vychází se  z maximálního m nožství  látek, 



které  se v  míst ě provozování  činností vyskytují  nebo se  mohou 
vyskytovat. 
 
     (3) Koncentrace  ho řlavého prachu nebo  par ho řlavých kapalin 
ve sm ěsi se vzduchem nebo jiným plynným okysli čovadlem se považuje 
za  nebezpe čnou   pro  výbuch  s   následným  požárem  (dále   jen 
"nebezpe čná  koncentrace"),  p řesahuje-li  technicko  bezpe čnostní 
parametry  stanovené v  pr ůvodní dokumentaci.  Nejsou-li technicko 
bezpe čnostní   parametry   stanoveny    nebo   doloženy   pr ůvodní 
dokumentací,  považuje  se  za  nebezpe čnou  koncentraci  dosažení 
hodnoty 25 %  a vyšší, než je dolní  mez výbušnosti 23) pro ho řlavé 
prachy nebo páry ho řlavých kapalin. 
 
     (4) P ři  stanovení po čtu zam ěstnanc ů na  pracovišti pro ú čely 
ur čení činnosti  se zvýšeným požárním  nebezpe čím podle §  4 odst. 
2 písm. d)  zákona se vychází ze  skute čných projektovaných hodnot 
vyplývajících  z  ov ěřené  projektové  dokumentace  stavby  (nap ř. 
trvalá  pracovní  místa).19)  Není-li  toto  ov ěřenou  projektovou 
dokumentací stanoveno, vychází provozovatel činnosti z maximálního 
skute čného   po čtu  osob   sou časn ě  vykonávajících   činnosti  na 
pracovišti,  které jsou  k n ěmu  v pracovním  pom ěru nebo obdobném 
pracovním  vztahu.  Za  pracovišt ě  se  p řitom  považuje  stavebn ě 
oddělená část objektu nebo otev řené technologické za řízení. 
 
     (5) Po čet nadzemních podlaží  se ur čuje sou čtem všech podlaží 
v nadzemní části  budovy. Za výšku  budovy se považuje  výška j ejí 
nadzemní části, kde se p ředpokládá vedení požárního zásahu. 
 
     (6)  P ři ur čování  po čtu osob  vyskytujících se  v podzemních 
prostorách  se postupuje  obdobn ě  podle  odstavce 4.  Za podzemní 
prostory se  p řitom považuje stavebn ě  nebo technologicky odd ělený 
prostor, který je využívaný k  činnostem uvedeným v zákon ě a jehož 
stropní konstrukce  a za čátek únikové cesty  se nachází pod úrovní 
podlahy  východu  do  volného  prostoru  nebo  pod úrovní okolního 
terénu. 
--------------------------------------------------- --------------- 
19) Nap říklad ČSN  73 0802 Požární  bezpe čnost staveb -  Nevýrobní 
    objekty,  ČSN  73  0804  Požární  bezpe čnost  staveb - Výrobní 
    objekty. 
21) § 18 odst. 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
22) Vyhláška  č.  64/1987  Sb.,  o  Evropské  dohod ě o mezinárodní 
    silni ční p řeprav ě nebezpe čných v ěcí (ADR), ve zn ění sd ělení č. 
    157/1997 Sb., sd ělení č. 54/1999  Sb. a sd ělení č. 93/2000 Sb. 
    m.  s., a  sd ělení č.  60/1999 Sb.,  o p řijetí  zm ěn a dopl ňků 
    P řílohy   I  -   Řád  pro   mezinárodní  železni ční   p řepravu 
    nebezpe čného zboží (RID) P řípojku B - Jednotné právní p ředpisy 
    pro  smlouvu  o  mezinárodní  železni ční  p řeprav ě zboží (CIM) 
    k Úmluv ě o  mezinárodní železni ční p řeprav ě (COTIF)  ze dne 9. 
    kv ětna 1980. 
23) Čl. 1.30.1 ČSN  ISO 8421 - Požární ochrana.  Slovník - Část 1: 
    Obecné termíny a jevy požáru.  
 
                              § 18 
 
                   Složité podmínky pro zásah 
 
     Pro  pot řeby   člen ění  provozovaných  činností   podle  míry 
požárního nebezpe čí  ve smyslu §  4 odst. 1  zákona se za  složité 
podmínky  pro  zásah  považují  činnosti,  u  kterých nejsou b ěžné 
podmínky  pro zásah,  a to  za okolností,  kdy jsou   tyto činnosti 
provozovány 



a) v dispozi čně  složitých  a  nep řehledných  objektech,  v  nichž 
   hrozí, zejména vzhledem k p ředpokladu silného zakou ření, ztráta 
   orientace  osob  (podzemní  hromadné  garáže,  t unely  nad  350 
   m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob) , 
b) v prostorách a  za řízeních, kde by vstup  nebo činnost jednotky 
   požární  ochrany  bez  upozorn ění  na  zvláštní  nebezpe čí nebo 
   postup hašení znamenal ohrožení zdraví a život ů hasi čů (výroba, 
   skladování   nebo  prodej   výbušin,  pyrotechni ckých  výrobk ů, 
   ho řlavých    nebo    ho ření    podporujících    plyn ů,   výskyt 
   radioaktivních  látek nebo  biologicky nebezpe čného  materiálu, 
   rozvodny   elektrického  proudu,   kabelové  kan ály   a  mosty, 
   energocentra s  náhradními zdroji a  vnit řní elektrické stanice 
   osazené  olejem chlazenými  transformátory o  ce lkovém výkonu 1 
   MVA a vyšším), 
c) za podmínek, p ři nichž se vyskytují vybrané nebezpe čné chemické 
   látky  a  p řípravky  v  množství  stejném  nebo  v ětším, než je 
   množství   uvedené   v   p říloze   č.   1  zvláštního  právního 
   p ředpisu,24) 
d) v objektech  a  za řízeních  provoz ů  chemické  výroby uvedených 
   v p říloze č. 2 této vyhlášky, 
e) v objektech    a   za řízeních    administrativních,   školských 
   a zdravotnických provoz ů uvedených v p říloze č. 2 této vyhlášky 
   o 7  a více  nadzemních podlažích,  nebo o  4 a více nadzemních 
   podlažích, pokud  tyto objekty nemají  z řízeny chrán ěné únikové 
   cesty, 
f) ve stavbách,  které jsou ur čeny  pro ubytování osob  s omezenou 
   schopností  pohybu  a  orientace,25)  ve  stavbá ch  ubytovacích 
   za řízení26) o  7 a více  nadzemních podlažích nebo  o 4 a  více 
   nadzemních  podlažích,   pokud  tyto  objekty   nemají  z řízeny 
   chrán ěné únikové cesty, 
g) ve  stavbách  pro  shromaž ďování  v ětšího  po čtu  osob27)  a ve 
   stavbách pro obchod.28) 
--------------------------------------------------- --------------- 
24) Zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havár ií 
    zp ůsobených   vybranými    nebezpe čnými   chemickými   látkami 
    a chemickými  p řípravky  a  o  zm ěně  zákona  č. 425/1990 Sb., 
    o okresních  ú řadech, úprav ě  jejich p ůsobnosti  a o n ěkterých 
    dalších  opat řeních s  tím souvisejících,  ve zn ění pozd ějších 
    p ředpis ů,(zákon o prevenci závažných havárií). 
25) Vyhláška č.  174/1994 Sb., kterou se  stanoví obecné technick é 
    požadavky  zabezpe čující  užívání  staveb  osobami  s omezenou 
    schopností pohybu a orientace. 
26) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
27) § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
28) § 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.  
 
                              § 19 
 
              Hodnoty nahodilého požárního zatížení  
 
     (1) Do  nahodilého požárního zatížení  se zapo čítává hmotnost 
a výh řevnost všech ho řlavých látek, které se za normálního provozu 
nebo užívání v posuzovaném  prostoru nebo požárním úseku vyskytují 
(nap ř.  ho řlavé  za řizovací  p ředměty,  pop řípad ě  jejich  ho řlavé 
části, technologická za řízení,  nápln ě, izolace, zpracovávané nebo 
skladované  ho řlavé  látky  v četn ě  ho řlavých  obal ů  a  ho řlavých 
přepravních  prost ředk ů).  Do  nahodilého  požárního  zatížení  se 
nezapo čítává hmotnost  a výh řevnost pevn ě  zabudovaných stavebních 
hmot a konstrukcí. 
 
     (2) Hodnoty  nahodilého požárního zatížení  pr o ú čely člen ění 



činností  podle požárního  nebezpe čí jsou  uvedeny v  p říloze č. 2 
této vyhlášky.  Není-li hodnota nahodilého  požární ho zatížení pro 
některé  provozované   činnosti  v  p říloze  č.   2  uvedena  jako 
samostatná  položka,  použije   se  hodnota  nahodi lého  požárního 
zatížení provozn ě a funk čně srovnatelného druhu provozu.  
 
                           ODDÍL ŠESTÝ 
        OV ĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, ODBORNÁ PŘÍPRAVA 
             A ŠKOLENÍ ZAM ĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 
             [K § 11 odst. 8 a § 16 odst. 4 zákona]  
 
                              § 20 
 
                 Ov ěřování odborné zp ůsobilosti, 
                  vydávání a odnímání osv ědčení 
 
     (1) Komise ministerstva  podle § 11 odst. 1  a  2 zákona (dále 
jen  "komise") se  ustavuje z  p říslušník ů Hasi čského  záchranného 
sboru České republiky (dále jen "p říslušník"), pop řípad ě z dalších 
odborník ů z oblasti požární ochrany.  Komise má lichý po čet člen ů, 
nejmén ě 3,  p ři čemž 1 z  jejích člen ů, kterého  ur čí ministerstvo, 
vykonává funkci p ředsedy. 
 
     (2)  P řihlášku ke  zkoušce  odborné  zp ůsobilosti podle  § 11 
odst.  1 a  2 zákona  (dále jen  "zkouška") podává uchaze č komisi. 
Komise p ři  jednání rozhoduje v ětšinou  hlas ů. O výsledku  zkoušky 
komise  vyhotoví  písemný  protokol  podepsaný  p ředsedou  a členy 
komise. 
 
     (3)   P ři  zkoušce   komise  zjiš ťuje   znalosti  v   rozsahu 
tematických  okruh ů  uvedených  v  §  22  a  v  p říloze  č. 3 této 
vyhlášky, která obsahuje zkušební témata. 
 
     (4) Zkušební komise m ůže  vylou čit ze zkoušky uchaze če, který 
v pr ůběhu zkoušky  použije nedovolené pom ůcky  nebo pr ůběh zkoušky 
jinak vážn ě narušuje. 
 
     (5) Zkouška  se člení na  dv ě části, jimiž  se rozumí písemný 
test a ústní p řezkoušení. Komise je p ři zkoušce vázána tematickými 
okruhy podle odstavce 3. 
 
     (6) Uchaze č koná nejprve písemný  test, který netrvá déle než 
60  minut.  Písemný  test  obsahuje  50  otázek.  Ú spěšné  složení 
písemného  testu je  p ředpokladem pro  konání ústního p řezkoušení. 
Při ústním p řezkoušení uchaze č odpovídá  na 3 otázky z tematických 
okruh ů uvedených v p říloze č. 3 této vyhlášky. Doba na samostatnou 
přípravu odpov ědí činí nejvýše  15 minut. Ústní p řezkoušení netrvá 
déle než 30 minut, p ři čemž komise m ůže klást dopl ňující otázky, na 
které uchaze č odpovídá bez p řípravy. 
 
     (7)  Jestliže  uchaze č  odpov ěděl  v  písemném  testu správn ě 
alespo ň na 90 % v n ěm obsažených otázek, je hodnocen klasifika čním 
stupn ěm  "prosp ěl" a  postupuje k  ústnímu p řezkoušení.  V opa čném 
případ ě je hodnocen klasifika čním stupn ěm "neprosp ěl". 
 
     (8)  P ři   ústním  p řezkoušení  uchaze č   prokazuje  pot řebné 
znalosti v četn ě  jejich samostatné aplikace. V  p řípad ě, že odpoví 
správn ě  na  zkušební  otázky,  je  hodnocen klasifika čním stupn ěm 
"prosp ěl". 
 
     (9)  Je-li uchaze č  hodnocen klasifika čním  stupn ěm "prosp ěl" 



z písemného  testu  i  z  ústního  p řezkoušení,  je  jeho  zkouška 
hodnocena  klasifika čním stupn ěm  "prosp ěl". V  opa čném p řípad ě je 
hodnocen klasifika čním  stupn ěm "neprosp ěl" a  v p řípad ě opakování 
zkoušky  opakuje jak  písemný test,  tak ústní  p řezkoušení. Totéž 
platí pro uchaze če, který byl ze zkoušky vylou čen. 
 
     (10)   Výsledek  zkoušky   oznamuje  uchaze či   komise  ústn ě 
bezprost ředně po vyhodnocení výsledk ů. 
 
     (11) Ten, kdo neusp ěl p ři  zkoušce se m ůže podrobit opakované 
zkoušce,  která se  koná v  rozsahu podle  odstavce  5. Zkoušku lze 
konat nejvýše t řikrát v kalendá řním roce. 
 
     (12) Ten, komu  bylo osv ědčení od ňato (§ 11  odst. 3 zákona), 
se  m ůže podrobit  zkoušce nejd říve  po uplynutí  3 m ěsíc ů ode dne 
nabytí právní moci rozhodnutí o odn ětí osv ědčení.  
 
                              § 21 
 
      Vydávání a odnímání osv ědčení o odborné zp ůsobilosti 
 
     (1)   Uchaze či,   který   úsp ěšně   vykonal   zkoušku,   vydá 
ministerstvo   osv ědčení   o   odborné   zp ůsobilosti   (dále  jen 
"osv ědčení").  Osv ědčení obsahuje  jméno, p říjmení,  titul a rodné 
číslo  uchaze če,  katalogové  číslo  osv ědčení,  ozna čení  odborné 
způsobilosti, datum vydání  osv ědčení, ú řední razítko ministerstva 
a podpis  pov ěřeného  vedoucího  zam ěstnance  ministerstva.  Vzory 
osv ědčení jsou uvedeny v p řílohách č. 4 a 5 této vyhlášky. 
 
     (2)  Absolvent ům   škol  požární  ochrany   nebo  absolvent ům 
vysokoškolského  studia   podle  §  11   odst.  1  zákona   vydává 
ministerstvo   osv ědčení  na   základ ě  jejich   žádosti  dopln ěné 
prokazatelným dokladem o ukon čení studia. 
 
     (3) Osv ědčení se vydává v jednom vyhotovení. 
 
     (4) Osv ědčení  se odnímá na  základ ě písemného návrhu  orgánu 
státního požárního dozoru, který  obsahuje jméno, p říjmení, adresu 
trvalého pobytu, rodné číslo  a katalogové číslo osv ědčení odborn ě 
způsobilé osoby nebo technika  požární ochrany, od ůvodn ění návrhu, 
jakož  i  další  podklady,  jejichž  sou částí  je  popis závažných 
nedostatk ů,  pro které  orgán státního  požárního dozoru  náv rh na 
odejmutí osv ědčení p ředkládá.  
 
                              § 22 
 
             Obsah a rozsah odborné p řípravy odborn ě 
           zp ůsobilých osob a technik ů požární ochrany 
 
     (1)  Obsah  a  rozsah  odborné  p řípravy  k  ov ěření  odborné 
způsobilosti  je  stanoven  zvláš ť  pro  odborn ě  zp ůsobilé  osoby 
a zvláš ť  pro techniky  požární ochrany.  Zp ůsob zajišt ění odborné 
přípravy k ov ěření odborné zp ůsobilosti není p ředepsán, p ři čemž se 
připouští i individuální p říprava. 
 
     (2) Obsah odborné p řípravy je uveden v odstavcích 3 a 4, její 
rozsah  je stanoven  tematickými okruhy  uvedenými v  p říloze č. 3 
této vyhlášky. 
 
     (3)  Obsah odborné  p řípravy  k  získání osv ědčení  o odborné 
způsobilosti osob podle § 11 odst. 1 zákona tvo ří 



a) p ředpisy o požární ochran ě, 
b) požární bezpe čnost staveb a technologií, 
c) posuzování požárního nebezpe čí, 
d) základní   funkce   a   parametry   požární  tec hniky,  v ěcných 
   prost ředk ů požární ochrany a požárn ě bezpe čnostních za řízení, 
e) fyzikální   a   chemické   procesy   ho ření,   výbuchu,  hašení 
   a toxických ú čink ů zplodin ho ření, 
f) základy taktiky hašení požár ů. 
 
     (4)  Obsah odborné  p řípravy  k  získání osv ědčení  o odborné 
způsobilosti technik ů  požární ochrany podle  § 11 odst.  2 zákona 
tvo ří 
a) p ředpisy o požární ochran ě, 
b) díl čí znalost požární bezpe čnosti staveb (únikové cesty, d ělení 
   do požárních úsek ů, odstupové a bezpe čnostní vzdálenosti), 
c) základní   funkce   a   parametry   požární  tec hniky,  v ěcných 
   prost ředk ů požární ochrany a požárn ě bezpe čnostních za řízení, 
d) základní  znalost  fyzikálních  a  chemických  p roces ů  ho ření, 
   výbuchu, hašení a toxických ú čink ů zplodin ho ření.  
 
                              § 23 
 
              Školení zam ěstnanc ů o požární ochran ě 
 
     (1) Školení zam ěstnanc ů o  požární ochran ě (dále jen "školení 
zaměstnanc ů") obsahuje seznámení 
a) s organizací  a  zajišt ěním  požární  ochrany  a  se základními 
   povinnostmi vyplývajícími z p ředpis ů o požární ochran ě, 
b) s požárním nebezpe čím vznikajícím  p ři činnostech provozovaných 
   právnickou  osobou  nebo  podnikající  fyzickou  osobou v míst ě 
   výkonu práce zam ěstnance, 
c) s požárním   řádem,   s   požárními   poplachovými  sm ěrnicemi, 
   pop řípad ě  s  požárním  evakua čním  plánem  a další dokumentací 
   obsahující   stanovení   podmínek   požární   be zpe čnosti   p ři 
   činnostech vykonávaných na pracovišti, 
d) se  zvláštními  požadavky  na  provoz  a  obsluh u instalovaných 
   technických za řízení v p řípad ě požáru, 
e) se  zajišt ěním   požární  ochrany  v   dob ě  sníženého  provozu 
   a v mimopracovní dob ě, 
f) s rozmíst ěním a se zp ůsobem  použití v ěcných prost ředk ů požární 
   ochrany na pracovišti, 
g) s funkcí,  pop řípad ě  zp ůsobem  obsluhy  požárn ě bezpe čnostních 
   za řízení na pracovišti. 
 
     (2) Školení zam ěstnanc ů se  provádí p ři nástupu do zam ěstnání 
a p ři každé zm ěně pracovišt ě nebo pracovního za řazení zam ěstnance, 
pokud  se tím  m ění i  obsah skute čností  uvedených v  odstavci 1, 
s kterými má být zam ěstnanec  seznámen. Školení se opakuje nejmén ě 
jednou za 2 roky. 
 
     (3) Školení vedoucích zam ěstnanc ů  o požární ochran ě obsahuje 
skute čnosti uvedené  v odstavci 1 týkající  se všech jimi  řízených 
zaměstnanc ů a provádí se p ři nástupu do funkce. Školení se opakuje 
nejmén ě jednou za 3 roky. 
 
     (4) Školení  o požární ochran ě  se v p řípad ě  osob pov ěřených 
zabezpe čováním   požární   ochrany   v   dob ě   sníženého  provozu 
a v mimopracovní  dob ě zabezpe čuje p řed  zahájením jejich činnosti 
a opakuje se nejmén ě jednou za rok. 
 
     (5) Pro osoby, které vykonávají  činnosti uvedené v § 4 odst. 



2 a 3  zákona na pracovištích právnických  osob neb o podnikajících 
fyzických  osob a  nejsou k  nim v  pracovním pom ěru nebo obdobném 
pracovním  vztahu,  se  školení   o  požární  ochra ně  zabezpe čuje 
v rozsahu školení zam ěstnanc ů. 
 
     (6)   Školení  o   požární  ochran ě   pro  osoby,   které  se 
příležitostn ě  zdržují  na   pracovištích  právnických  osob  ne bo 
podnikajících   fyzických  osob   provozujících  činnosti  uvedené 
v § 4 odst. 2 a 3 zákona, nebo které s t ěmito činnostmi p řicházejí 
do styku, se zabezpe čuje v nezbytném rozsahu a zp ůsobem stanoveným 
provozovatelem  t ěchto  činností  v  dokumentaci  požární  ochrany 
(nap ř. § 36).  
 
                              § 24 
 
             Odborná p říprava zam ěstnanc ů za řazených 
                do preventivních požárních hlídek 
 
     (1) Odborná p říprava  zam ěstnanc ů za řazených do preventivních 
požárních  hlídek   (dále  jen  "odborná   p říprava  preventivních 
požárních hlídek") se provádí  p řed zahájením činností se zvýšeným 
nebo s vysokým požárním nebezpe čím. 
 
     (2)  U opakujících  se činností  se zvýšeným  nebo s  vysokým 
požárním  nebezpe čím se  odborná p říprava  preventivních požárních 
hlídek provádí nejmén ě jednou za rok. 
 
     (3) Teoretická část  odborné p řípravy preventivních požárních 
hlídek  obsahuje  seznámení   s  požárním  nebezpe čím  provozované 
činnosti,  se  zp ůsobem  vyhlášení  požárního  poplachu, p řivolání 
jednotky požární  ochrany a s poskytnutím  pomoci v  souvislosti se 
zdoláváním požáru. 
 
     (4) Praktická  část odborné p řípravy  preventivních požárních 
hlídek  obsahuje  seznámení  s   rozmíst ěním  a  použitím  v ěcných 
prost ředk ů požární  ochrany a požárn ě  bezpe čnostních za řízení, se 
způsobem,  podmínkami a  možnostmi hašení  požár ů, evakuace  osob, 
zví řat nebo materiálu. 
 
     (5)  Na  odbornou  p řípravu  osob,  které  jsou  za řazeny  do 
preventivních  požárních  hlídek  a  nejsou  zam ěstnanci právnické 
osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují s tejné požadavky 
jako na odbornou p řípravu  zam ěstnanc ů za řazených do preventivních 
požárních hlídek.  
 
                              § 25 
 
          Odborná p říprava preventist ů požární ochrany 
 
     (1) Odborná  p říprava preventist ů požární  ochrany se provádí 
před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejmén ě jednou za rok. 
 
     (2)  Odborná  p říprava  preventist ů  požární ochrany obsahuje 
seznámení  se  skute čnostmi  uvedenými  v  §  23  odst. 1 na všech 
místech  a   pracovištích,  kde  vykonávají   preve ntivní  požární 
prohlídky,  rozší řené o  seznámení  se  zp ůsobem a  lh ůtami jejich 
provád ění   a   zp ůsobem   vedení   požární   knihy   nebo  jiného 
prokazatelného   vedení   záznam ů   o   provedených  preventivních 
požárních prohlídkách (§ 12 odst. 6).  
 
                              § 26 



 
         Stanovení rozsahu a obsahu školení zam ěstnanc ů, 
         odborné p řípravy preventivních požárních hlídek 
                  a preventist ů požární ochrany 
 
     (1)  Rozsah  a  obsah  školení  zam ěstnanc ů, odborné p řípravy 
preventivních  požárních  hlídek  a  odborné  p řípravy preventist ů 
požární  ochrany ur čuje  právnická osoba  nebo podnikající fyzická 
osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení 
a odborné   p řípravy   musí    odpovídat   vykonávaným   činnostem 
a pracovnímu za řazení zam ěstnanc ů. 
 
     (2)  Znalosti   získané  p ři  školení   zam ěstnanc ů,  odborné 
příprav ě  preventivních   požárních  hlídek  a   odborné  p říprav ě 
preventist ů  požární  ochrany  se  ov ěřují  v  rozsahu  a zp ůsobem 
ur čeným v dokumentaci požární ochrany (nap ř. § 36).  
 
                           ODDÍL SEDMÝ 
        DRUHY, OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ O CHRANY 
                     [K § 15 odst. 2 zákona] 
 
                              § 27 
 
                Druhy dokumentace požární ochrany 
 
     (1) Dokumentací požární ochrany se stanovují p odmínky požární 
bezpe čnosti provozovaných činností a prokazuje se pln ění n ěkterých 
povinností  stanovených  p ředpisy  o  požární ochran ě. Dokumentaci 
požární ochrany tvo ří 
a) dokumentace  o  za člen ění  do  kategorie  činností  se zvýšeným 
   požárním nebezpe čím nebo s vysokým požárním nebezpe čím, 
b) posouzení požárního nebezpe čí, 
c) stanovení organizace zabezpe čení požární ochrany, 
d) požární řád, 
e) požární poplachové sm ěrnice, 
f) požární evakua ční plán, 
g) dokumentace zdolávání požár ů, 
h) řád ohlašovny požár ů, 
i) tematický plán  a časový rozvrh  školení zam ěstnanc ů a  odborné 
   p řípravy preventivních  požárních hlídek a  preventis t ů požární 
   ochrany, 
j) dokumentace o provedeném školení zam ěstnanc ů a odborné p říprav ě 
   preventivních požárních hlídek a preventist ů požární ochrany, 
k) požární kniha, 
l) dokumentace  o  činnosti   a  akceschopnosti  jednotky  požární 
   ochrany, pop řípad ě požární hlídky.29) 
 
     (2)  Sou částí  dokumentace  požární  ochrany  je  také  dalš í 
dokumentace obsahující podmínky  požární bezpe čnosti, zpracovávaná 
a schvalovaná,   pop řípad ě  vedená   podle  zvláštních   p ředpis ů, 
například    požárn ě     bezpe čnostní    řešení,4)    bezpe čnostní 
dokumentace,24) bezpe čnostní listy,30) jakož i doklady prokazující 
dodržování technických podmínek a návod ů vztahujících se k požární 
bezpe čnosti  výrobk ů   nebo  činností,  rozhodnutí   a  stanoviska 
správních ú řadů týkající se  požární bezpe čnosti p ři provozovaných 
činnostech. 
--------------------------------------------------- --------------- 
 4) § 18  odst. 1  vyhlášky č.  132/1998 Sb.,  kterou se provád ějí 
    n ěkterá ustanovení stavebního zákona. 
24) Zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havár ií 
    zp ůsobených   vybranými    nebezpe čnými   chemickými   látkami 



    a chemickými  p řípravky  a  o  zm ěně  zákona  č. 425/1990 Sb., 
    o okresních  ú řadech, úprav ě  jejich p ůsobnosti  a o n ěkterých 
    dalších  opat řeních s  tím souvisejících,  ve zn ění pozd ějších 
    p ředpis ů,(zákon o prevenci závažných havárií). 
29) §  69  odst. 1  písm. a)   zákona č.  133/1985 Sb.,  o požární 
    ochran ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
30) § 14   zákona   č.   157/1998   Sb.,   o   chemických  látkách 
    a o chemických p řípravcích a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů, 
    ve zn ění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.  
 
                              § 28 
 
    Dokumentace o za člen ění do kategorie činností se zvýšeným 
      požární nebezpe čím nebo s vysokým požárním nebezpe čím 
 
     Dokumentace  o za člen ění  do kategorie  činností se  zvýšeným 
požárním  nebezpe čím a  s  vysokým  požárním nebezpe čím  (dále jen 
"za člen ění") obsahuje 
a) ozna čení  druhu provozované  činnosti a  uvedení místa,  kde je 
   tato činnost provozována, 
b) uvedení údaj ů  o provozované činnosti  rozhodných pro p ři řazení 
   charakteristik pot řebných pro za člen ění, 
c) p ři řazení charakteristik,  kterými jsou definovány  činnosti se 
   zvýšeným  požárním nebezpe čím  a s  vysokým požárním nebezpe čím 
   (§ 4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmene a), 
d) prohlášení  právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické  osoby 
   o za člen ění.  
 
                              § 29 
 
                  Posouzení požárního nebezpe čí 
 
     (1)  Sou částí   posouzení  požárního  nebezpe čí   z  hlediska 
ohrožení osob, zví řat a majetku je 
a) údaj  o firm ě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání 
   provozovatele   činnosti   s    vysokým   požárním   nebezpe čím 
   a identifika čním čísle;  u osoby zapsané  v obchodním rejst říku 
   nebo jiné evidenci  též údaj o tomto zápisu;  u právnické osoby 
   její statutární  orgán (jméno, funkce,  eventuál ně ur čená osoba 
   z více členného  statutárního  orgánu),  u  podnikající  fy zické 
   osoby tato osoba nebo její odpov ědný zástupce, 
b) ur čení  provozovaných  činností  s  p ři řazením  charakteristik, 
   kterými jsou definovány činnosti  s vysokým požárním nebezpe čím 
   (§ 4  odst. 3 zákona), identifikace  místa, kde právnické osoby 
   nebo  podnikající   fyzické  osoby  tyto   činnosti  provozují, 
   s uvedením názvu a p řesné adresy, p ředpokládaný termín zahájení 
   činnosti s  vysokým požárním nebezpe čím,  resp., kdy byla  tato 
   činnost  zahájena  v  p řípad ě,  že  se  tak  stalo p řed nabytím 
   ú činnosti této právní úpravy, 
c) jméno  a p říjmení  zpracovatele posouzení  požárního nebezpe čí, 
   je-li  zpracovatelem podnikatel,  pak též  údaj o  firm ě, jménu 
   nebo názvu, sídle nebo  místu podnikání a identi fika čním čísle; 
   u osoby zapsané  v obchodním rejst říku  nebo jiné evidenci  též 
   údaj  o tomto  zápisu; prohlášení  zpracovatele o  jeho odborné 
   zp ůsobilosti  s  uvedením  čísla,  pop řípad ě  jiné identifikace 
   dokladu, kterým se tato zp ůsobilost prokazuje; v p řípad ě, že se 
   na  zpracování posouzení  požárního nebezpe čí  podílí 2  a více 
   zpracovatel ů, pak se uvedou  stejné údaje o zpracovatelích jeho  
   jednotlivých částí  a osoba, která odpovídá  za v ěcné a funk ční 
   sestavení dokumentu jako celku, 
d) rozpracování požadavk ů stanovených v §  6a odst. 2 zákona podle 



   postupu uvedeného v § 16 této vyhlášky, 
e) p řesné uvedení podklad ů, ze  kterých byly čerpány použité údaje 
   a obsah dokumentu. 
 
     (2)  V p řípadech,  kdy  je  právnické osob ě  nebo podnikající 
fyzické osob ě  provozující činnosti s  vysokým požárním nebezpe čím 
sou časn ě   jiným   právním   p ředpisem24)   p ředepsáno  zpracování 
zvláštních  dokument ů  a  tyto   obsahují  i  hodnocení  požárního 
nebezpe čí  v četn ě  stanovení   p říslušných  opat ření  odpovídající 
způsobem  zpracování  požadavk ům  §  6a  zákona  a  rozsahem  této 
vyhlášce, považuje se toto hodnocení v četn ě navržených opat ření za 
posouzení požárního nebezpe čí podle zákona. 
--------------------------------------------------- --------------- 
24) Zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havár ií 
    zp ůsobených   vybranými    nebezpe čnými   chemickými   látkami 
    a chemickými  p řípravky  a  o  zm ěně  zákona  č. 425/1990 Sb., 
    o okresních  ú řadech, úprav ě  jejich p ůsobnosti  a o n ěkterých 
    dalších  opat řeních s  tím souvisejících,  ve zn ění pozd ějších 
    p ředpis ů,(zákon o prevenci závažných havárií).  
 
                              § 30 
 
        Stanovení organizace zabezpe čení požární ochrany 
 
     (1) Stanovení organizace zabezpe čení požární ochrany upravuje 
vytvo ření vlastního  organiza čního systému, nezbytného  pro pln ění 
povinností vyplývajících  z p ředpis ů o požární  ochran ě. P řitom se 
vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. 
 
     (2)  Stanovení  organizace  zabezpe čení  požární ochrany vždy 
obsahuje  p ři řazení  úkol ů  na  úseku  požární  ochrany  k ur čeným 
funkcím   s   uvedením   požadované   odborné   kva lifikace   nebo 
způsobilosti a dále nap říklad 
a) p říkazy, zákazy  a pokyny k zabezpe čení  požární ochrany vydané 
   právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osob ou, 
b) stanovení  požadavk ů na  odbornou kvalifikaci  nebo zp ůsobilost 
   osob  pov ěřených   obsluhou,  kontrolou,  údržbou   a  opravam i 
   technických  a   technologických  za řízení,  pokud   tato  není 
   stanovena  zvláštním  právním  p ředpisem16)  a  osob pov ěřených 
   provád ěním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,31)  
c) vymezení  požadavk ů na  údržbu, kontroly  a opravy  technických 
   a technologických za řízení, 
d) ur čení  systému  provád ění  preventivních  požárních prohlídek, 
   jejich  rozsahu,  pop řípad ě  lh ůt   a  zp ůsobu  vedení  záznam ů 
   o provedených preventivních požárních prohlídkác h, 
e) stanovení  požadavk ů na  provád ění cvi čného  požárního poplachu 
   a s  ohledem na  rozsah a  charakter provozované   činnosti také 
   požadavky  na  zpracování   požárního  evakua čního  plánu  nebo 
   dokumentace zdolávání požár ů, není-li touto vyhláškou stanoveno 
   jinak, 
f) zajišt ění   požární   ochrany    v   dob ě   sníženého   provozu 
   a v mimopracovní dob ě, 
g) ur čení ohlašoven požár ů, 
h) doklady   o  dodavatelském   zp ůsobu  zabezpe čování   n ěkterých 
   povinností na úseku požární ochrany. 
--------------------------------------------------- --------------- 
16) Nap říklad  vyhláška  č.  50/1978  Sb.,  o odborné zp ůsobilosti 
    v elektrotechnice, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
31) Nap říklad vyhláška č. 87/2000  Sb., kterou se stanoví podmínky 
    požární bezpe čnosti p ři sva řování a nah řívání živic.  
 



                              § 31 
 
                           Požární řád 
 
     (1)  Požární  řád   upravuje  základní  zásady  zabezpe čování 
požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným 
nebo s vysokým požárním nebezpe čím. 
 
     (2) Požární řád obsahuje 
a) stru čný popis  vykonávané činnosti a  charakteristiky požárního 
   nebezpe čí provozované činnosti, 
b) požárn ě   technické    charakteristiky,   pop řípad ě   technicko 
   bezpe čnostní    parametry   látek    pot řebné   ke    stanovení 
   preventivních opat ření, 
c) nejvýše p řípustné množství látek  uvedených v písmenu b), kte ré 
   se mohou vyskytovat v míst ě provozované činnosti, 
d) stanovení  podmínek  požární   bezpe čnosti  k  zamezení  vzniku 
   a ší ření požáru nebo výbuchu s následným požárem, 
e) vymezení   oprávn ění   a   povinností   osob   p ři  zajiš ťování 
   stanovených  podmínek požární  bezpe čnosti, a  to pro zahájení, 
   pr ůběh, p řerušení a ukon čení činnosti, 
f) stanovení  podmínek pro  bezpe čný pobyt  a pohyb  osob a zp ůsob 
   zabezpe čení volných únikových cest, 
g) jméno a p říjmení odpov ědného vedoucího zam ěstnance. 
 
     (3)   P řílohou  požárního   řádu  jsou   pokyny  pro  činnost 
preventivní  požární  hlídky  a  p řehled  o  umíst ění  výstražných 
a bezpe čnostních   zna ček,  v ěcných   prost ředk ů  požární  ochrany 
a požárn ě bezpe čnostních za řízení. 
 
     (4)  Pokyny  pro  činnost  preventivní  požární  hlídky  vždy 
obsahují ur čení  prostor nebo činností,  pro které je  preventivní 
požární   hlídka   z řízena,   jmenný   seznam,   stanovení   úkol ů 
jednotlivých zam ěstnanc ů za řazených  do preventivní požární hlídky 
a pot řebného  vybavení  k  provedení  prvotního  zásahu, popřípad ě 
další skute čnosti podle zvláštního právního p ředpisu.31) 
 
     (5) Požární  řád se zve řej ňuje  tak, aby byl  dob ře viditelný 
a trvale  p řístupný  pro  všechny  osoby  vyskytující  se  v mí st ě 
provozované činnosti. 
 
     (6) V od ůvodn ěných p řípadech (nap ř. pro zna čný rozsah) nemusí 
být  n ěkteré  údaje  podle  odstavce  1  v  požárním řádu uvedeny. 
V takovém  p řípad ě  se  do  požárního  řádu  uvede  odkaz  na druh 
dokumentace požární ochrany, do které jsou tyto úda je zapracovány. 
--------------------------------------------------- --------------- 
31) Nap říklad vyhláška č. 87/2000  Sb., kterou se stanoví podmínky 
    požární bezpe čnosti p ři sva řování a nah řívání živic.  
 
                              § 32 
 
                   Požární poplachové sm ěrnice 
 
     (1)    Požární   poplachové    sm ěrnice   vymezují   činnosti 
zaměstnanc ů, pop řípad ě dalších osob p ři vzniku požáru. 
 
     (2) Požární poplachové sm ěrnice obsahují 
a) postup osoby,  která zpozoruje požár,  zp ůsob a místo  ohlášení 
   požáru, 
b) zp ůsob vyhlášení požárního  poplachu pro zam ěstnance, pop řípad ě 
   jednotku  hasi čského  záchranného  sboru  podniku nebo jednotku 



   sboru dobrovolných hasi čů podniku, 
c) postup osob  p ři vyhlášení požárního  poplachu (evakuace, pomoc 
   p ři zdolávání požáru), 
d) telefonní číslo ohlašovny požár ů, 
e) telefonní čísla tís ňového volání, 
f) telefonní čísla pohotovostních  a havarijních služeb dodavatel ů 
   elektrické energie, plynu a vody. 
 
     (3) Požární  poplachové sm ěrnice se zve řej ňují  tak, aby byly 
dobře viditelné  a trvale p řístupné pro  všechny osoby vyskytující 
se v míst ě provozované činnosti. 
 
     (4)  Stanoví-li tak  schválené posouzení  požá rního nebezpe čí 
nebo dokumentace  požární ochrany zpracovaná  na zá klad ě stanovení 
podmínek požární  bezpe čnosti (nap ř. § 30),  prov ěřuje se ú činnost 
opat ření  uvedených  v  požárních  poplachových sm ěrnicích nejmén ě 
jednou  za  rok  formou  cvi čného  požárního  poplachu.  Vyhlášení 
cvi čného   požárního   poplachu   se   p ředem  oznámí  p říslušnému 
opera čnímu st ředisku hasi čského záchranného sboru kraje. 
 
     (5) Cvi čný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které js ou 
v pracovním pom ěru nebo obdobném  pracovním vztahu k provozovateli 
činnosti.  
 
                              § 33 
 
                     Požární evakua ční plán 
 
     (1) Požární evakua ční plán upravuje postup p ři evakuaci osob, 
zví řat a materiálu z objekt ů zasažených nebo ohrožených požárem. 
 
     (2) Požární evakua ční plán obsahuje 
a) ur čení  osoby, která  bude  organizovat  evakuaci, a  místo, ze 
   kterého bude evakuace řízena, 
b) ur čení  osob  a  prost ředk ů,  s  jejichž  pomocí  bude evakuace 
   provád ěna, 
c) ur čení cest a zp ůsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, 
   pop řípad ě  zví řata  budou  soust řeďovat,  a ur čení zam ěstnance, 
   který provede kontrolu po čtu evakuovaných osob, 
d) zp ůsob zajišt ění první pomoci postiženým osobám, 
e) ur čení  místa,  na  kterém   se  bude  soust řeďovat  evakuovaný 
   materiál, a ur čení zp ůsobu jeho st řežení, 
f) grafické  znázorn ění   sm ěru  únikových  cest   v  jednotlivých 
   podlažích. 
 
     (3)  Požární   evakua ční  plán  se   zpracovává  pro  objekty 
a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zá sah (§ 18) nebo 
kde   se  provozují   činnosti  s   vysokým  požárním   nebezpe čím 
a v p řípad ě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpraco vaná 
na základ ě  stanovení podmínek požární  bezpe čnosti (nap ř. §  30), 
i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpe čím. 
 
     (4)  Úplnost  a  správnost  požárního  evakua čního  plánu  se 
ověřuje formou  cvi čného požárního poplachu  za podmínek uvedených 
v § 32 odst. 4 a 5. 
 
     (5) Požární  evakua ční plán je  uložen u jednotky  hasi čského 
záchranného  sboru  podniku.  Není-li  tato  jednot ka  z řízena, je 
požární  evakua ční  plán  uložen  na  trvale  dosažitelném  míst ě. 
Grafické  znázorn ění sm ěru  únikových  cest  se umís ťuje  na dob ře 
viditelném  a  trvale  p řístupném  míst ě  v jednotlivých podlažích 



objekt ů  a  za řízení  podle  odstavce  3.  Ve stavbách ubytovacích  
zařízení26) se  grafické znázorn ění sm ěru  únikových cest umís ťuje 
také uvnit ř ubytovacích jednotek,  zpravidla u vstupu do úniko vých 
cest. 
--------------------------------------------------- --------------- 
26) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.  
 
                              § 34 
 
                  Dokumentace zdolávání požár ů 
 
     (1)  Dokumentaci  zdolávání   požár ů  tvo ří  operativní  plán 
zdolávání požár ů  (dále jen "operativní plán")  a operativní karta 
zdolávání  požáru (dále  jen "operativní  karta"), které  upravují 
zásady  rychlého  a  ú činného  zdolávání  požár ů  a záchrany osob, 
zví řat  a majetku  v  objektech  právnických osob  a po dnikajících 
fyzických osob. 
 
     (2)  Dokumentace zdolávání  požár ů se  zpracovává pro objekty 
a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zá sah (§ 18) nebo 
kde   se  provozují   činnosti  s   vysokým  požárním   nebezpe čím 
a v p řípad ě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpraco vaná 
na základ ě  stanovení podmínek požární  bezpe čnosti (nap ř. §  30), 
i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpe čím. 
 
     (3) Operativní plán tvo ří 
a) základní  text,  který  obsahuje  operativn ě  taktickou studii, 
   stanovení nejsložit ější varianty požáru a výpo čty pro stanovení 
   sil  a  prost ředk ů  jednotek  požární  ochrany,  pop řípad ě také 
   stanovení požadavk ů na speciální hasební látky a postupy, 
b) vyjímatelná  p říloha ur čená  pro jednotky  požární ochrany  p ři 
   zdolávání požáru, která obsahuje 
   1. textovou část s operativn ě taktickými údaji o objektu, nap ř. 
      základní   charakteristiky    požární   bezpe čnosti   staveb 
      a technologií,    technických   za řízení    v četn ě   požárn ě 
      bezpe čnostních za řízení,  p řístupových komunikací, únikových 
      a zásahových  cest, ur čení  zdroj ů vody  pro hašení  požár ů, 
      pop řípad ě  speciálních  hasebních  látek  a  doporu čení  pro 
      postup jednotek požární ochrany, 
   2. grafickou  část s  plánem objektu,  v četn ě umíst ění okolních 
      objekt ů,  zdroj ů   vody  pro  hašení   požár ů,  p říjezdových 
      komunikací a nástupních ploch pro požární tec hniku. 
 
   Sou částí vyjímatelné p řílohy m ůže být také operativní karta. 
 
     (4)  Operativní  karta  je  zjednodušenou form ou operativního 
plánu  a  zpracovává  se  zpravidla  v  p řípadech,  kdy se složité 
podmínky   pro  zásah   vyskytují  v   jednom  stav ebním  objektu. 
Operativní kartu tvo ří 
a) textová část,  která obsahuje základní  charakteristiky požá rní 
   bezpe čnosti  stavby  a   technologií,  konstruk ční  zvláštnosti 
   objektu, popis únikových cest, umíst ění za řízení pro zásobování 
   požární  vodou,  umíst ění  a  zp ůsob  ovládání  dalších požárn ě 
   bezpe čnostních  za řízení,  míst  uzáv ěr ů  vody,  plynu,  zp ůsob 
   vypnutí elektrického proudu, pop řípad ě také stanovení požadavk ů 
   na speciální hasební látky a postupy, 
b) grafická část, která obsahuje plán objektu a podle pot řeby také 
   umíst ění  okolních  objekt ů,  zdroje  vody  pro  hašení požár ů, 
   p říjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární t echniku. 
 
     (5)  Vyjímatelná p říloha  operativního plánu  nebo operativní 



karta  je uložena  u jednotky  hasi čského záchranného  sboru kraje 
předur čené   požárním   poplachovým   plánem   kraje  nebo   okresu 
a u  jednotky   hasi čského  záchranného  sboru   podniku.  Není-li 
jednotka   hasi čského  záchranného   sboru  podniku   z řízena,  je 
dokumentace  zdolávání  požár ů  uložena  u  právnické  osoby  nebo 
podnikající fyzické osoby na jiném trvale p řístupném míst ě. 
 
     (6)  Sou částí podklad ů  pro zpracování  dokumentace zdolávání 
požár ů je požární  poplachový plán, který je k  dispozici  u orgánu 
státního požárního dozoru. 
 
     (7)  Orgán státního  požárního dozoru  poskytu je zpracovateli 
dokumentace  zdolávání  požár ů   k  nahlédnutí  dokumentaci  podle 
odstavce 6 a v p řípad ě pot řeby také další odbornou pomoc.  
 
                              § 35 
 
                      Řád ohlašovny požár ů 
 
     (1) V  p řípad ě, že právnická  osoba nebo podnikající  fyzická 
osoba  na základ ě  schváleného posouzení  požárního nebezpe čí nebo 
dokumentace  zpracované  na  základ ě  stanovení  podmínek  požární 
bezpe čnosti  (nap ř.   §  30)  z řizuje   ohlašovnu  požár ů,  vydává 
k zajišt ění jejího provozu řád ohlašovny požár ů. 
 
     (2)  Řád ohlašovny  požár ů upravuje  zp ůsob p řijímání hlášení 
o vzniku  požáru,  vyhlášení  požárního  poplachu  pro zam ěstnance 
a další osoby  zdržující se na  pracovištích právni cké osoby  nebo 
podnikající fyzické  osoby, oznámení požáru  na ope ra ční st ředisko 
hasi čského  záchranného  sboru  kraje  a  se  z řetelem  k  místním 
podmínkám obsahuje 
a) povinnosti   obsluhy  (ov ěřování   spojení,  ovládání   požárn ě 
   bezpe čnostních za řízení apod.), 
b) seznam  d ůležitých  telefonních   čísel  (opera čního  st řediska 
   hasi čského  záchranného  sboru  kraje,  pohotovostních  služeb, 
   vedoucích zam ěstnanc ů apod.), 
c) zp ůsob oznámení vzniklého požáru  nebo výjezdu vlastní  jednotky 
   požární  ochrany  opera čnímu  st ředisku  hasi čského záchranného 
   sboru kraje, 
d) zp ůsob  vyhlášení  požárního  poplachu  v četn ě p řivolání pomoci 
   a vyrozum ění vedoucích zam ěstnanc ů a dalších osob, 
e) náhradní  opat ření  pro  p řípad  poruchy spojovacích prost ředk ů 
   nebo požárn ě bezpe čnostních za řízení. 
 
     (3) Řád ohlašovny požár ů je uložen na ohlašovn ě požár ů a jeho 
obsah je sou částí školení obsluhy ohlašovny požár ů.  
 
                              § 36 
 
       Dokumentace o školení zam ěstnanc ů, odborné p říprav ě 
      preventivních požárních hlídek a preventist ů požární 
                             ochrany 
 
     (1) Dokumentaci o  školení zam ěstnanc ů, vedoucích zam ěstnanc ů 
a osob uvedených v § 23 odst. 4  a 5 tvo ří tematický plán a časový 
rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který  obsahuje název 
právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické  osoby ,  datum, nápl ň 
školení,  zp ůsob  ov ěření  získaných  znalostí,  pop řípad ě  doklad 
o tomto ov ěření, dobu trvání školení, seznam zam ěstnanc ů s podpisy 
proškolených osob,  jména a podpisy osob,  které šk olení provedly, 
včetn ě prohlášení  o oprávn ěnosti k provedení  školení podle § 16a 



zákona. 
 
     (2)  Dokumentaci o  odborné p říprav ě  preventivních požárních 
hlídek a preventist ů požární ochrany tvo ří tematický plán a časový 
rozvrh  odborné p řípravy  a záznam  o provedené  odborné p říprav ě, 
který  obsahuje  název  právnické  osoby  nebo podn ikající fyzické 
osoby,  datum, nápl ň  odborné p řípravy,  zp ůsob ov ěření  získaných 
znalostí, pop řípad ě  doklad o tomto  ov ěření, dobu trvání  odborné 
přípravy, seznam zam ěstnanc ů za řazených do preventivních požárních 
hlídek a seznam preventist ů požární  ochrany s podpisy t ěch, kte ří 
se  odborné  p řípravy  zú častnili,  jména  a  podpisy  osob, které 
odbornou  p řípravu  provedly,  v četn ě  prohlášení  o  oprávn ěnosti 
k provedení odborné p řípravy podle § 16a zákona.  
 
                              § 37 
 
                          Požární kniha 
 
     (1)  Požární  kniha  slouží  k  záznam ům  o  všech d ůležitých 
skute čnostech týkajících  se požární ochrany,  nap ř. o provedených 
preventivních  požárních prohlídkách,  školení zam ěstnanc ů  a osob 
uvedených  v §  23 odst.   4 a  5, odborné  p říprav ě preventivních 
požárních  hlídek,   preventist ů  požární  ochrany,   o  vzniklých 
požárech,  uskute čnění  cvi čného  požárního  poplachu  a  kontrole 
dokumentace požární  ochrany. Po čet požárních  knih a ur čení,  pro 
který objekt  nebo za řízení slouží,  stanoví právnická osoba  nebo 
podnikající fyzická osoba (nap ř. § 30). 
 
     (2) Požární  kniha slouží také k  záznam ům o kontrole, údržb ě 
nebo  oprav ě  požárn ě  bezpe čnostního  za řízení.  Záznam v požární 
knize  o  kontrole  a  údržb ě  požárn ě  bezpe čnostních za řízení je 
platným dokladem podle  § 7 odst. 3, není-li  touto  vyhláškou nebo 
pr ůvodní dokumentací výrobce stanoveno jinak.  
 
                              § 38 
 
       Doklady prokazující dodržování technických p odmínek 
         a návod ů vztahujících se k požární bezpe čnosti 
                      výrobk ů nebo činností 
 
     (1)  Zajišt ění  požární  bezpe čnosti  p ři provozu technických 
a technologických   za řízení   se   prokazuje   doklady  o  jejich 
kontrolách,   údržb ě  a   opravách  provedených   podle  požadavk ů 
stanovených právními  p ředpisy, normativními požadavky  a pr ůvodní 
dokumentací výrobc ů. 
 
     (2) Za doklady podle odstavce 1 se považují 
a) zpráva  o  revizi  nebo   zpráva  o  kontrole,  zabezpe čené  ve 
   stanoveném  termínu nebo  lh ůt ě osobou,  která je  oprávn ěna16) 
   činnosti uvedené v odstavci 1 provád ět, 
b) záznamy o provedené údržb ě nebo opravách, 
c) návody a technické podmínky vztahující se k požá rní bezpe čnosti 
   výrobk ů nebo činností, 
d) doklady  prokazující  spln ění  zvláštních  požadavk ů  na  části 
   za řízení  nebo  vybavení  objekt ů  (zvýšenou  požární  odolnost 
   stavebních  konstrukcí,  sníženou  ho řlavost  stavebních  hmot, 
   textilií, dekorací apod.), 
e) doklady  prokazující  dodržování  podmínek  požá rní bezpe čnosti 
   stanovených zvláštními právními p ředpisy,31) 
f) požárn ě technické  charakteristiky látek podle  § 39, pop řípad ě 
   technicko bezpe čnostní parametry. 



--------------------------------------------------- --------------- 
16) Nap říklad  vyhláška  č.  50/1978  Sb.,  o odborné zp ůsobilosti 
    v elektrotechnice, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
31) Nap říklad vyhláška č. 87/2000  Sb., kterou se stanoví podmínky 
    požární bezpe čnosti p ři sva řování a nah řívání živic.  
 
                              § 39 
 
                Požárn ě technické charakteristiky 
 
     (1) Pro  ur čení vyráb ěných, používaných,  zpracovávaných nebo 
skladovaných látek, jejichž požárn ě technické charakteristiky jsou 
pot řebné  ke  stanovení  preventivních  opat ření  k ochran ě života 
a zdraví   osob  a   majetku  p ři   provozovaných  činnostech   je 
rozhodující 
a) jejich množství, 
b) zp ůsob uložení a manipulace, 
c) fyzikální stav a jeho p řípadné zm ěny, 
d) tepelný režim, 
e) reaktivita, 
f) zp ůsob balení, 
g) objemy obal ů a podobn ě. 
 
     (2) Podle druhu a stavu látek ur čených podle odstavce 1 se ke 
stanovení   preventivních   opat ření   použijí   pot řebné  požárn ě 
technické   charakteristiky    v četn ě   technicko   bezpe čnostních 
parametr ů.  Jedná se  nap říklad o  ho řlavost, oxida ční vlastnosti, 
bod  vzplanutí, bod  ho ření, teplotu  vznícení, koncentra ční  meze 
výbušnosti,   index   ší ření   plamene   po  povrchu,  výh řevnost, 
vlastnosti produkt ů ho ření. 
 
     (3)  Pro ú čely  stanovení požárn ě  bezpe čnostních opat ření se 
používají   hodnoty  požárn ě   technických  charakteristik  v četn ě 
technicko bezpe čnostních parametr ů, které  jsou uvedeny v pr ůvodní 
dokumentaci   výrobce   nebo   distributora.   Neex istuje-li  tato 
dokumentace,  lze  vycházet  z  jiného  uznávaného  zdroje  (nap ř. 
normativní požadavky).  
 
                              § 40 
 
            Zp ůsob vedení dokumentace požární ochrany 
 
     (1)  Není-li zákonem  nebo touto  vyhláškou st anoveno  jinak, 
zpracovává, pop řípad ě vede dokumentaci  požární ochrany podle § 27 
odst. 1 odborn ě zp ůsobilá osoba nebo technik požární ochrany. 
 
     (2) Sou částí  dokumentace požární ochrany podle  § 27 odst.  1 
je také  uvedení místa a rozsahu  její ú činnosti, datum zpracování 
nebo provedení záznamu, jméno  a odborná zp ůsobilost zpracovatele, 
popřípad ě osoby, která dokumentaci vede. 
 
     (3) Dokumentaci požární ochrany uvedenou v § 2 7 odst. 1 písm. 
a)  až  i)  schvaluje  statutární  orgán  právnické  osoby nebo jím 
pov ěřený vedoucí zam ěstnanec, podnikající  fyzická osoba nebo její 
odpov ědný zástupce  p řed zahájením činnosti, k  níž se dokumentace 
vztahuje. 
 
     (4) Kontrola dokumentace požární ochrany uvede né v § 27 odst. 
1 písm.  a) až  i), v četn ě  záznamu o  jejím výsledku,  se provádí 
v rámci preventivních požárních prohlídek,  a to ne jmén ě jednou za 
rok nebo  po každém požáru  anebo po každé  provede né zm ěně, která 



měla vliv na její obsah. 
 
     (5) Požadavky stanovené na  obsah n ěkterých druh ů dokumentace 
požární ochrany podle  § 27 odst. 1 mohou  být zapr acovány do jiné 
organiza ční  nebo  provozní  dokumentace  vedené právnickou osobou 
nebo podnikající fyzickou osobou  (nap ř. organiza ční řád, provozní 
řád,  technologické postupy).  Jsou-li v  takovém p řípad ě  spln ěny 
podmínky uvedené v odstavcích 1 až  3, považují se tyto části jiné 
organiza ční   nebo   provozní   dokumentace   za  p říslušné  druhy 
dokumentace požární ochrany. 
 
     (6)  P ři činnostech  se zvýšeným  požárním nebezpe čím,  které 
právnické   osoby  nebo   podnikající  fyzické   os oby  vykonávají 
mimořádně  a  jednorázov ě  a  podmínky  požární bezpe čnosti nejsou 
stanoveny  jiným  právním  p ředpisem,31)  ur čí  se  druhy a zp ůsob 
zpracování  a  vedení  nezbytné  dokumentace  požár ní ochrany nebo 
některých  jejích  částí  na  základ ě  stanovení  podmínek požární 
bezpe čnosti  podle  §  15  (nap ř.  pokyny  pro činnost preventivní 
požární hlídky). 
 
     (7)  Pr ůvodní dokumentace  a dokumentace  požární ochrany  se 
zpracovává,  vede, pop řípad ě  p ředkládá orgánu  státního požárního 
dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v ja zyce českém. 
 
     (8)  Dokumentace  požární   ochrany,  kterou  orgán  státního 
požárního dozoru  schvaluje, a požárn ě  bezpe čnostní řešení, které 
je  sou částí  posuzované  dokumentace  (§  31  odst. 1 záko na), se 
předkládají ve 2 vyhotoveních. 
 
     (9) Dokumentace  požární ochrany se  ukládá ta kovým zp ůsobem, 
aby  byla  dostupná  osobám  zam ěstnanc ům,  jichž  se  týká, jakož 
i orgán ům státního  požárního dozoru. Dokumentace  požární ochrany 
musí  být vedena,  pop řípad ě její  stejnopisy nebo  kopie musí být 
uloženy takovým zp ůsobem, aby v p řípad ě požáru bylo možno prokázat 
pln ění povinností stanovených zákonem. 
 
     (10) Vznikne-li pochybnost zda,  pop řípad ě v jakém rozsahu má 
být zpracována  nebo vedena dokumentace  požární oc hrany, rozhodne 
o tom  na  základ ě  místních  podmínek  a  po posouzení pot řebných 
podklad ů orgán státního požárního dozoru. 
--------------------------------------------------- --------------- 
31) Nap říklad vyhláška č. 87/2000  Sb., kterou se stanoví podmínky 
    požární bezpe čnosti p ři sva řování a nah řívání živic.  
 
                           ODDÍL OSMÝ 
          OBSAH A ROZSAH POŽÁRN Ě BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
                    [K § 31a písm. c) zákona] 
 
                              § 41 
 
                   Požárn ě bezpe čnostní řešení 
 
     (1) P ři  zpracování požárn ě bezpe čnostního  řešení se vychází 
z požadavk ů   zvláštních    právních   p ředpis ů,32)   normativních 
požadavk ů  a z  podmínek vydaného  územního rozhodnutí.  P říslušné 
podklady z hlediska požární bezpe čnosti obsahují 
a) návrh koncepce  požární bezpe čnosti z  hlediska p ředpokládaného 
   stavebního řešení  a zp ůsobu využití stavby.  P řitom se vychází 
   z výšky   stavby,   stavebních   konstrukcí,   u míst ění  stavby 
   z hlediska      p ředpokládaných      odstupových,     pop řípad ě 
   bezpe čnostních   vzdáleností,  údaj ů   o  navržené  technologii 



   a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách, 
b) řešení p říjezdových komunikací,  pop řípad ě nástupních ploch pro 
   požární techniku,  zajišt ění pot řebného množství  požární vody, 
   pop řípad ě jiné hasební látky, 
c) p ředpokládaný  rozsah  vybavení   objektu  vyhrazeným i  požárn ě 
   bezpe čnostními   za řízeními,  v četn ě   náhradních  zdroj ů   pro 
   zajišt ění jejich provozuschopnosti, 
d) zhodnocení  možnosti  provedení   požárního  zás ahu,  pop řípad ě 
   vyjád ření pot řeby z řízení jednotky požární ochrany podniku nebo 
   požární hlídky, 
e) grafické vyzna čení umíst ění  stavby s vymezením p ředpokládaných 
   odstupových,  pop řípad ě bezpe čnostních  vzdáleností, p říjezdové 
   komunikace  a nástupní  plochy pro  požární tech niku, p řipojení 
   k sítím technického vybavení apod. 
 
     (2) Požárn ě  bezpe čnostní řešení, které  je nedílnou sou částí 
dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuj e 
a) seznam použitých podklad ů pro zpracování, 
b) stru čný  popis stavby  z hlediska  stavebních konstrukcí , výšky 
   stavby, ú čelu užití, pop řípad ě  popisu a zhodnocení technologie 
   a provozu, umíst ění stavby ve vztahu k okolní zástavb ě, 
c) rozd ělení stavby do požárních úsek ů, 
d) stanovení  požárního  rizika,  pop řípad ě  ekonomického  rizika, 
   stanovení  stupn ě  požární  bezpe čnosti  a  posouzení velikosti 
   požárních úsek ů, 
e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a po žárních uzáv ěr ů 
   z hlediska jejich požární odolnosti, 
f) zhodnocení  navržených  stavebních   hmot  (stup eň  ho řlavosti, 
   odkapávání  v  podmínkách  požáru,  rychlost  ší ření plamene po 
   povrchu, toxicita zplodin ho ření apod.), 
g) zhodnocení možnosti provedení  požárního zásahu,  evakuace osob, 
   zví řat  a majetku  a stanovení  druh ů a  po čtu únikových  cest, 
   jejich kapacity, provedení a vybavení, 
h) stanovení  odstupových,  pop řípad ě  bezpe čnostních  vzdáleností 
   a vymezení    požárn ě    nebezpe čného    prostoru,   zhodnocení 
   odstupových,  pop řípad ě  bezpe čnostních  vzdáleností  ve vztahu 
   k okolní zástavb ě, sousedním pozemk ům a volným sklad ům, 
i) ur čení   zp ůsobu  zabezpe čení   stavby  požární   vodou  v četn ě 
   rozmíst ění  vnit řních  a  vn ějších  odb ěrních  míst,  pop řípad ě 
   zp ůsobu zabezpe čení  jiných hasebních prost ředk ů  u staveb, kde 
   nelze použít vodu jako hasební látku, 
j) vymezení  zásahových   cest  a  jejich   technic kého  vybavení, 
   opat ření  k  zajišt ění  bezpe čnosti  osob  provád ějících hašení 
   požáru a  záchranné práce, zhodnocení  p říjezdových komunikací, 
   pop řípad ě nástupních ploch pro požární techniku, 
k) stanovení po čtu, druh ů a zp ůsobu rozmíst ění hasicích p řístroj ů, 
   pop řípad ě  dalších  v ěcných  prost ředk ů  požární  ochrany  nebo 
   požární techniky, 
l) zhodnocení  technických,   pop řípad ě  technologických  za řízení 
   stavby  (rozvodná potrubí,  vzduchotechnická za řízení, vytáp ění 
   apod.) z hlediska požadavk ů požární bezpe čnosti, 
m) stanovení  zvláštních  požadavk ů  na  zvýšení požární odolnosti 
   stavebních konstrukcí nebo snížení ho řlavosti stavebních hmot, 
n) posouzení    požadavk ů    na    zabezpe čení    stavby   požárn ě 
   bezpe čnostními za řízeními, následn ě  stanovení podmínek a návrh 
   zp ůsobu  jejich  umíst ění  a  instalace  do  stavby  (dále  jen 
   "návrh"); návrh vždy obsahuje 
   1. zp ůsob   a   d ůvod   vybavení   stavby  vyhrazenými  požárn ě 
      bezpe čnostními  za řízeními, ur čení  jejich druh ů,  pop řípad ě 
      vzájemných vazeb, 
   2. vymezení chrán ěných prostor, 



   3. ur čení  technických  a   funk čních  požadavk ů  na  provedení 
      vyhrazených   požárn ě    bezpe čnostních   za řízení,   v četn ě 
      náhradních zdroj ů pro zajišt ění jejich provozuschopnosti, 
   4. stanovení   druh ů   a    zp ůsobu   rozmíst ění   jednotlivých 
      komponent ů,  umíst ění  řídicích,  ovládacích,  informa čních, 
      signaliza čních  a  jisticích  prvk ů,  trasa,  zp ůsob ochrany 
      elektrických,   sd ělovacích  a   dalších  vedení,  zajišt ění 
      náhradních zdroj ů apod., 
   5. výpo čtovou část, 
   6. stanovení požadavk ů na obsah podrobn ější dokumentace, 
o) rozsah a zp ůsob rozmíst ění  výstražných a bezpe čnostních zna ček 
   a tabulek,9)  v četn ě  vyhodnocení  nutnosti  ozna čení  míst, na 
   kterých se  nachází v ěcné prost ředky požární  ochrany a požárn ě 
   bezpe čnostní za řízení. 
 
     (3)  Vyžaduje-li to  rozsah stavby  nebo v  p řípad ě požadavku 
orgánu  státního požárního  dozoru tvo ří  nedílnou sou část požárn ě 
bezpe čnostního řešení výkresy požární bezpe čnosti zpracované podle 
normativních  požadavk ů.33)  Výkresy  požární  bezpe čnosti  stavby 
obsahují 
a) grafické ozna čení požárních úsek ů v četn ě uvedení stupn ě požární 
   bezpe čnosti, 
b) požární odolnost stavebních konstrukcí a požární ch uzáv ěr ů, 
c) vyzna čení  únikových cest,  sm ěr ů  úniku  a východ ů  do volného 
   prostoru,   celkový  po čet   unikajících  osob   a  po čty  osob 
   unikajících jednotlivými sm ěry, 
d) schéma vybavení požárn ě bezpe čnostními za řízeními, 
e) zdroje požární vody (vn ější a vnit řní odb ěrní místa), 
f) umíst ění  hlavních  uzáv ěr ů   vody,  plynu,  pop řípad ě  dalších 
   rozvod ů, umíst ění hlavních vypína čů elektrické energie, 
g) zp ůsob  rozmíst ění a  druhy hasicích  p řístroj ů, bezpe čnostních 
   zna ček a tabulek,9) 
h) vyzna čení  požárn ě  nebezpe čného  prostoru  stavby a sousedních 
   objekt ů, p řístupových komunikací,  nástupních ploch pro požárn í 
   techniku a zásahových cest. 
 
     (4) Rozsah  zpracování a obsah  požárn ě bezpe čnostního řešení 
může  být  v  jednotlivých  p řípadech,  v  závislosti  na  rozsahu 
a velikosti stavby, p řiměřeně omezen nebo rozší řen. Vždy však musí 
být  dostate čným  podkladem   pro  posouzení  požární  bezpe čnosti 
navrhované  stavby.  V  od ůvodn ěných  p řípadech  m ůže být sou částí 
požárn ě  bezpe čnostního  řešení   expertní  zpráva  nebo  expertní 
posudek. 
--------------------------------------------------- --------------- 
 9) Nap říklad  ČSN  ISO  3864  Bezpe čnostní  barvy  a bezpe čnostní 
    zna čky, ČSN 01 8013 Požární tabulky. 
32) Nap říklad vyhláška č. 137/1998 Sb. 
33) ČSN  01  3495  Výkresy   ve  stavebnictví  -  Výkres y  požární 
    bezpe čnosti staveb.  
 
                          ODDÍL DEVÁTÝ 
      N ĚKTERÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U FYZICKÝCH OSOB 
                     [K § 17 odst. 5 zákona] 
 
                              § 42 
 
                       Tepelné spot řebi če 
 
     (1) P ři používání tepelných, elektrických, plynových a ji ných 
spot řebi čů, u kterých není k dispozici pr ůvodní dokumentace (návod 
výrobce na provoz, kontroly,  údržbu, obsluhu apod. ), se postupuje 



podle dokumentace  technicky a funk čně srovnatelných  druh ů a typ ů 
spot řebi čů. 
 
     (2) V p řípadech uvedených v  odstavci 1 nebo není-li bezpe čná 
vzdálenost  spot řebi če od  povrch ů stavební  konstrukce, podlahové 
krytiny a za řizovacích p ředmět ů z ho řlavých hmot doložena zkouškou 
nebo  p ředepsána  technickou   dokumentací,  stanoví  se  b ezpe čné 
vzdálenosti podle normativních požadavk ů.34) 
 
     (3) P ři  používání tepelných spot řebi čů  se nevychladlý popel 
ukládá do neho řlavých uzavíratelných nádob. 
--------------------------------------------------- --------------- 
34) Nap říklad ČSN 06 1008 Požární bezpe čnost tepelných za řízení.  
 
                              § 43 
 
                       Komíny a kou řovody 
 
     (1)  Komíny  a  kou řovody   se  udržují  v  takovém  stavebn ě 
technickém  stavu,  aby  byla  zajišt ěna  požární  bezpe čnost  p ři 
provozu  p řipojených  tepelných  spot řebi čů.  Čišt ění  a  kontrola 
komín ů se  zabezpe čuje ve lh ůtách a  zp ůsobem stanoveným zvláštním 
právním p ředpisem.35) 
 
     (2) V p řípad ě skladování ho řlavých látek v p ůdních prostorách 
se  za bezpe čné  považuje jejich  umíst ění ve  vzdálenosti nejmén ě 
1 m od vn ějšího povrchu komínového t ělesa. 
--------------------------------------------------- --------------- 
35) Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čišt ění komín ů.  
 
                              § 44 
 
              Ho řlavé nebo požárn ě nebezpe čné látky 
 
     (1) Pevná  paliva se ukládají odd ělen ě  od jiných druh ů paliv 
nebo ho řlavých anebo ho ření podporujících látek. 
 
     (2)  P ři skladování  látek majících  sklon k  samovznícení  se 
podle druhu  a zp ůsobu umíst ění  sleduje, zda nedochází  k procesu 
samovznícení. 
 
     (3)  Ke   skladování  nebo  ukládání   ho řlavých  kapalin  se 
používají  pouze  obaly,  nádrže  nebo  kontejnery  k tomuto ú čelu 
ur čené. Ho řlavé  kapaliny, ho řlavé a  ho ření podporující plyny  se 
skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto ú čelu ur čeny.5) 
 
     (4)  Ho řlavé  kapaliny  nelze  ukládat  ve  spole čných  a  ve 
sklepních    prostorách   bytových    dom ů36)   nebo   ubytovacích 
zařízení26)  s výjimkou  ho řlavých kapalin  pot řebných k  vytáp ění 
t ěchto  objekt ů  v  maximálním  množství  40  litr ů v nerozbitných 
přenosných obalech pro jeden tepelný spot řebi č. 
 
     (5) V  jednotlivých a řadových  garážích lze ukládat  nejvýše 
40 litr ů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litr ů pohonných 
hmot  pro nákladní  automobily v  nerozbitných p řenosných  obalech 
a nejvýše 20 litr ů olej ů na  jedno stání. V hromadných garážích se 
pohonné hmoty  ani oleje neukládají, s  výjimkou pr ovozních náplní 
a záložního paliva, které jsou sou částí vozidel. 
 
     (6) Nádoby s ho řlavými nebo ho ření podporujícími plyny (nap ř. 
lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umís ťují na snadno p řístupných 



a dostate čně  v ětraných  a   proti  nežádoucím  vliv ům  chrán ěných 
místech. Tyto  nádoby nelze nikdy ukládat  v prosto rách pod úrovní 
okolního terénu, ve sv ětlících, v garážích, kotelnách, místnostech 
ur čených  ke  spaní,  ve  spole čných  prostorách  bytových dom ů36) 
a ubytovacích za řízení.26) 
--------------------------------------------------- --------------- 
 5) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu 
    (stavební zákon),  ve zn ění pozd ějších  p ředpis ů, (úplné zn ění 
    vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb.). 
26) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
36) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.  
 
                           ČÁST TŘETÍ 
             ZP ŮSOB VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU 
 
                           ODDÍL PRVNÍ 
                 VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU 
                    [K § 31a písm. a) zákona] 
 
                              § 45 
 
                        Požární kontroly 
 
     (1) Požárními kontrolami podle § 31 odst. 1 pí sm. a), g) a h) 
zákona jsou 
a) komplexní   kontroly,   kterými   se   prov ěřuje  celkový  stav 
   organiza čního  zabezpe čení,  pln ění   povinností  a  dodržování 
   podmínek požární bezpe čnosti vyplývajících z p ředpis ů o požární 
   ochran ě, 
b) tematické  kontroly,  kterými  se  prov ěřuje  stav  zabezpe čení 
   požární ochrany ve vymezených oblastech, 
c) kontrolní  dohlídky,  kterými  se  prov ěřuje  pln ění  uložených 
   opat ření. 
 
     (2) Požárními  kontrolami podle odstavce  1 pí sm. a)  se vždy 
zjiš ťuje 
a) správnost za člen ění  (§ 28), stav a  úrove ň zabezpe čení požární 
   ochrany p ři  provozovaných činnostech, zda  objekty a technická 
   za řízení, jejich  provoz a údržba  vyhovují požadavk ům předpis ů 
   o požární ochran ě a stanoveným podmínkám požární bezpe čnosti, 
b) vybavení  a  doklady   o  provozuschopnosti  pož ární  techniky, 
   v ěcných  prost ředk ů  požární  ochrany  a požárn ě bezpe čnostních 
   za řízení,  a  zda  jejich  provoz,  kontroly,  údržba  a opravy 
   odpovídají stanoveným požadavk ům, 
c) odborná  zp ůsobilost  osob  zabezpe čujících  pln ění  povinností 
   vyplývajících z p ředpis ů o požární ochran ě, 
d) zpracování p ředepsané dokumentace  požární ochrany, její vedení 
   a pln ění podmínek požární bezpe čnosti v ní stanovených, 
e) zp ůsob, úrove ň a lh ůty  provád ění školení zam ěstnanc ů o požární 
   ochran ě,  odborné  p řípravy   požárních  hlídek  a  preventist ů 
   požární ochrany, pop řípad ě odborné  p řípravy, školení a výcviku 
   zam ěstnanc ů  za řazených   do  jednotek  požární   ochrany  nebo 
   požárních hlídek, 
f) z řízení  jednotky  požární  ochrany  a  preventivních  požárních 
   hlídek, jejich p řipravenost a akceschopnost a provád ění odborné 
   p řípravy v nich za řazených zam ěstnanc ů, 
g) zabezpe čení   požární   ochrany   v   dob ě   sníženého  provozu 
   a v mimopracovní dob ě. 
 
     (3)  Sou částí komplexní  požární kontroly  u právnických oso b 
a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti s vysokým 



požárním  nebezpe čím,  je  také  ov ěření,  zda posouzení požárního 
nebezpe čí  podle § 6a  odst.  1  zákona odpovídá  skute čnému stavu 
a zda  jsou pln ěna  opat ření vyplývající  ze schváleného posouzení 
požárního nebezpe čí. 
 
     (4) Termín  provedení komplexní požární  kontr oly se oznamuje 
písemn ě, nejmén ě 7 kalendá řních dn ů p řed jejím zahájením.  
 
                              § 46 
 
                        Stavební prevence 
 
     (1) S  ohledem na druh  podkladu nebo dokument ace  posuzované 
podle  § 31  odst. 1  písm.  b)  zákona (dále  jen "podklady  nebo 
dokumentace") se zjiš ťuje 
a) možnost bezpe čné evakuace osob, zví řat  a majetku z ho řící nebo 
   požárem ohrožené  stavby nebo její  části, do volného  prostoru 
   nebo do jiné požárem neohrožené části stavby, 
b) zachování stability a nosnosti konstrukcí po sta novenou dobu, 
c) rozd ělení   stavby   do   požárních   úsek ů,  stanovení  jejich 
   velikosti, zabrán ění možnosti ší ření požáru a jeho zplodin mezi 
   jednotlivými požárními úseky  uvnit ř stavby, zabrán ění možnosti 
   ší ření požáru na sousední objekty, 
d) zda  navržené stavební  hmoty odpovídají  stanov eným požadavk ům 
   (stupe ň  ho řlavosti, odkapávání  v podmínkách  požáru, rychlost  
   ší ření plamene po povrchu apod.), 
e) ur čení  zp ůsobu  zabezpe čení  stavby  požární  vodou, pop řípad ě 
   jinými  hasebními látkami,  v ěcnými prost ředky  požární ochrany 
   a požárn ě bezpe čnostními za řízeními, 
f) vymezení  zásahových cest,  p říjezdových komunikací,  pop řípad ě 
   nástupních ploch pro požární techniku, 
g) opat ření  k  zajišt ění  bezpe čnosti  osob  provád ějících hašení 
   požáru a záchranné práce, 
h) navržení technických, pop řípad ě technologických za řízení stavby 
   (rozvodná potrubí, vzduchotechnická  za řízení, vytáp ění, apod.) 
   z hlediska  požadavk ů požární  bezpe čnosti, pop řípad ě stanovení 
   zvláštních  požadavk ů na  zvýšení požární  odolnosti stavebních 
   konstrukcí nebo snížení ho řlavosti stavebních hmot, 
i) rozsah a zp ůsob rozmíst ění  výstražných a bezpe čnostních zna ček 
   a tabulek.9) 
 
     (2)  V  p řípad ě,  že  p ředložené  podklady  nebo  dokumentace 
vykazují z  hlediska požární bezpe čnosti  staveb nedostatky, orgán 
státního  požárního dozoru  podle závažnosti  nedos tatk ů uvede  do 
souhlasného stanoviska  podmínky nebo vydá  nesouhl asné stanovisko 
s uvedením d ůvod ů, pro které bylo nesouhlasné stanovisko vydáno. 
 
     (3)  Jeden výtisk  požárn ě bezpe čnostního  řešení, které bylo 
sou částí posuzovaných podklad ů nebo dokumentace, si orgán státního 
požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci. 
 
     (4)  P ři  ov ěřování,  zda  byly  dodrženy  požadavky  požární 
bezpe čnosti  staveb,  provád ěném   zpravidla  p ři  ústním  jednání 
spojeném  s   místním  šet řením,37)  se   zjiš ťuje,  zda  skute čné 
provedení  stavby  odpovídá   požadavk ům  vyplývajícím  z  požárn ě 
bezpe čnostního  řešení,4)  podmínkám  vyplývajícím  ze  stavebního 
povolení  a vydaných  stanovisek z  hlediska požárn í  bezpe čnosti. 
Zjistí-li  p ři  tom  nedostatky,  platí  pro  vydávání  stanovis ek 
obdobn ě odstavec 2. 
 
     (5) P ři ov ěřování zp ůsobilosti  stavby a technických za řízení 



k bezpe čnému provozu  z hlediska požární  ochrany a p ři  ov ěřování 
požadovaných vlastností výrobk ů se vychází z 
a) doklad ů   o   montáži,   funk čních   zkouškách   a   kontrolách 
   provozuschopnosti   požárn ě   bezpe čnostních   za řízení  (nap ř. 
   § 6 a 7), v četn ě provozní dokumentace, 
b) doklad ů   potvrzujících  oprávn ění   osob  k   montáži  požárn ě 
   bezpe čnostních za řízení,  jejich potvrzení o  provedení montáže 
   t ěchto   za řízení  podle   projektových  požadavk ů   a  doklad ů 
   o provedení funk čních zkoušek podle § 7 odst. 1, 
c) dokumentace  o zp ůsobilosti  k bezpe čnému  provozu technických, 
   pop řípad ě   technologických  za řízení   (doklady  o   výchozích 
   revizích, provozních zkouškách apod.), 
d) doklad ů    potvrzujících   použití    výrobk ů   a    konstrukcí 
   s požadovanými   vlastnostmi   z    hlediska   j ejich   požární 
   bezpe čnosti podle zvláštních právních p ředpis ů.38) 
--------------------------------------------------- --------------- 
 4) § 18  odst. 1  vyhlášky č.  132/1998 Sb.,  kterou se provád ějí 
    n ěkterá ustanovení stavebního zákona. 
 9) Nap říklad  ČSN  ISO  3864  Bezpe čnostní  barvy  a bezpe čnostní 
    zna čky, ČSN 01 8013 Požární tabulky. 
37) § 31 odst. 1 písm. b) a f) vyhlášky č. 132/1998 Sb. 
38) § 47 zákona č. 50/1976 Sb. 
    Zákon č. 22/1997 Sb. 
    Na řízení vlády  č. 178/1997 Sb.,  kterým se stanoví  technické 
    požadavky  na stavební  výrobky,  ve  zn ění na řízení  vlády č. 
    81/1999 Sb.  
 
                              § 47 
 
        Posuzování výrobk ů z hlediska požární bezpe čnosti 
 
     (1) P ři posuzování výrobk ů podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona 
se na  základ ě p říslušných doklad ů  zjiš ťuje, zda jsou  z hlediska 
požární ochrany bezpe čné39) a zda jsou podle míry požárního rizika 
vybaveny pot řebnými údaji k bezpe čnému používání, kterými jsou 
a) technická  dokumentace  výrobku  v četn ě  popisu jeho konstrukce 
   a funkce, 
b) technické podmínky pro užívání, provoz, opravy a  údržbu, 
c) odborné posudky specializovaných pracoviš ť, 
d) vlastnosti, požárn ě technické charakteristiky, složení a balení 
   výrobku, 
e) pr ůvodní dokumentace výrobce. 
 
     (2) Pro posouzení souladu výrobk ů s p ředepsanými požadavky se 
použijí   p ředevším   výsledky   zkoušek   provedených  p říslušnou 
osobou,40) pro výrobek jako typ, jedná-li se o jedn otlivý výrobek, 
použijí se  výsledky zkoušek pro  tento jednotlivý výrobek.  Pokud 
technické řešení  není obsaženo v  dokladech uvedených v  odst avci 
1,  využijí  se  pro  posouzení  normativní  požada vky  nebo  jiné 
dokumenty vydané podle zvláštních právních p ředpis ů.41) 
--------------------------------------------------- --------------- 
39) § 8 zákona č. 22/1997 Sb. 
40) Nap říklad zákon č. 22/1997 Sb. 
41) Nap říklad zákon  č. 301/1992 Sb.,  o Hospodá řské komo ře  České 
    republiky   a  Agrární   komo ře  České   republiky,  ve  zn ění 
    pozd ějších p ředpis ů.  
 
                              § 48 
 
            Posuzování funk čnosti systém ů vyhrazených 
                 požárn ě bezpe čnostních za řízení 



 
     P ři   posuzování  funk čnosti   systém ů  vyhrazených   požárn ě 
bezpe čnostních   za řízení  se   na  základ ě   p říslušných  doklad ů 
zjiš ťuje,  zda  jsou  z   hlediska  požární  ochrany  be zpe čná,14) 
provozuschopná,  funk ční a  zda jsou  podle míry  požárního rizika 
vybavena pot řebnými údaji k bezpe čnému používání, kterými jsou 
a) pr ůvodní dokumentace výrobce, technická a provozní dok umentace, 
   v četn ě popisu konstrukce a funkce systému, 
b) doklady  o  uvedení  na  trh  v  České  republice,40) pop řípad ě 
   posudky    specializovaných   pracoviš ť    (nap ř.   dokumentace 
   o provedeném posouzení shody nebo typovém schvál ení systému), 
c) doklady   o   dokon čené   montáži   podle   ov ěřené  projektové 
   a technické dokumentace  v četn ě doklad ů o  kompletnosti systému 
   a doklady o spln ění p ředepsaných nebo projektovaných vlastností 
   a parametr ů systému, 
d) doklady o  uvedení systému do  provozu, doklady o  ov ěření jeho 
   funkce nebo funkce jeho  hlavních komponent ů, v t ěch p řípadech, 
   kdy lze  toto ov ěření provést  na základ ě pr ůvodní  dokumentace 
   výrobce, 
e) doklady  o  výchozích  a  pravidelných  provozní ch  kontrolách, 
   údržb ě a opravách. 
--------------------------------------------------- --------------- 
14) Zákon  č. 22/1997  Sb., o  technických požadavcích  na výro bky 
    a o  zm ěně a  dopln ění n ěkterých  zákon ů, ve  zn ění zákona  č. 
    71/2000 Sb. 
40) Nap říklad zákon č. 22/1997 Sb.  
 
                              § 49 
 
            Schvalování posouzení požárního nebezpe čí 
 
     (1)   P ři  schvalování   posouzení  požárního   nebezpe čí  se 
zjiš ťuje,   zda  toto   spl ňuje  požadavky   a  obsahuje   všechny 
náležitosti stanovené zákonem a touto vyhláškou. 
 
     (2) Jeden výtisk schváleného posouzení požární ho nebezpe čí si 
orgán  státního  požárního  dozoru  ponechává  ve s vé dokumentaci. 
V p řípad ě,  že p ředložené  posouzení požárního  nebezpe čí vykazuje 
nedostatky (§ 6a odst. 4 zákona), m ůže si orgán státního požárního 
dozoru  jeden výtisk  ponechat pro  pot řebu dalšího  jednání až do 
konce řízení. 
 
     (3) P ři schvalování  dopln ěných nebo p řepracovaných posouzení 
požárního  nebezpe čí podle  § 6a  odst. 5  zákona se zjiš ťuje, zda 
výsledný dokument  spl ňuje požadavky podle odstavce  1. P ři tom se 
sleduje,  zda  dopln ěné   nebo  p řepracované  posouzení  požárního 
nebezpe čí obsahuje zejména 
a) název dokumentace, která se  m ění nebo dopl ňuje, v četn ě uvedení 
   rozhodnutí  o  schválení  p ůvodní  dokumentace orgánem státního 
   požárního dozoru, 
b) specifikaci m ěněných, p řepracovaných nebo dopln ěných částí, 
c) údaje  o  zpracovateli  dopl ňku  nebo  p řepracovaného posouzení 
   požárního nebezpe čí. 
 
     (4) Jsou-li sou částí schváleného dopln ění nebo p řepracovaného 
posouzení požárního nebezpe čí návrhy na  opat ření a lh ůty k jejich 
pln ění, postupuje se podle § 6a odst. 6 zákona.  
 
                              § 50 
 
                 Zjiš ťování p ří čin vzniku požár ů 



 
     (1) P ři zjiš ťování p ří čin vzniku požár ů se zjiš ťuje 
a) místo a doba vzniku požáru, 
b) osoba, u které požár vznikl, 
c) p ří čina vzniku požáru v četn ě možných verzí, 
d) okolnosti mající vliv na ší ření požáru v četn ě dodržení podmínek 
   požární bezpe čnosti stavby,  vyplývajících z ov ěřené projektové 
   dokumentace, 
e) následky požáru,  jako jsou p ředběžná  zp ůsobená škoda, zran ěné 
   a usmrcené osoby, 
f) výše uchrán ěných hodnot p ři hasebním zásahu, 
g) porušení p ředpis ů o požární ochran ě, 
h) jiné okolnosti nezbytné pro zjišt ění p ří činy vzniku požáru. 
 
     (2) V od ůvodn ěných p řípadech  se p ři zjiš ťování p ří čin vzniku 
požáru provádí odebírání výrobk ů nebo vzork ů (§ 14). 
 
     (3)  P ři  zjiš ťování  p ří čin  vzniku  požár ů  orgány státního 
požárního   dozoru   zpravidla   spolupracují   s  orgány  činnými 
v trestním  řízení,   orgány  státní  správy   a  orgány  státní ho 
odborného dozoru. 
 
     (4)  Výsledky a  záv ěry  zjiš ťování  p ří čin vzniku  požár ů se 
uvád ějí  do  odborných  vyjád ření,  pop řípad ě  znaleckých posudk ů, 
které slouží k dalšímu řízení. 
 
     (5) Pro ú čely stanovení návrh ů preventivních opat ření, výkonu 
státního  požárního  dozoru,   koncepce  rozvoje  p ožární  ochrany 
a zam ěření  preventivn ě  výchovné  činnosti  se  provád ějí rozbory 
požár ů a technických zásah ů, které obsahují 
a) po čet požár ů ve sledovaném období, 
b) výši p římých a následných škod zp ůsobených požáry, 
c) výši uchrán ěných hodnot p ři hasebních zásazích, 
d) p ří činy vzniku požár ů a zdroje zapálení, 
e) charakteristiky prostor ů, kde k požár ům došlo, 
f) zp ůsob záchrany a evakuace osob nebo zví řat anebo druh a zp ůsob 
   evakuace majetku, po čet zachrán ěných a evakuovaných osob, 
g) po čet zran ěných a usmrcených, d ůvody zran ění nebo usmrcení, 
h) zhodnocení porušení p ředpis ů o požární ochran ě v souvislosti se 
   vznikem a ší řením požár ů, 
i) činnost   jednotek   požární    ochrany   p ři   hašení   požár ů 
   a technických zásazích, 
j) další   údaje   nezbytné    pro   zpracování   r ozbor ů   požár ů 
   a technických zásah ů. 
 
     (6)  Rozbory požár ů  a technických  zásah ů vycházejí  z údaj ů 
obsažených v dokumentaci o  požárech a technických zásazích (nap ř. 
odborná vyjád ření, znalecké posudky,  spisy o požárech, statistik a 
událostí) a provád ějí se nejmén ě jednou za rok.  
 
                              § 51 
 
         Dokumentace o výkonu státního požárního do zoru 
 
     O  výkonu  státního  požárního  dozoru  se  ve de dokumentace, 
kterou tvo ří 
a) ro ční plány požárních kontrol, 
b) zápisy o požárních  kontrolách, kontrolních dohl ídkách, písemná 
   oznámení  o  zahájení  komplexních  požárních  k ontrol  a další 
   dokumentace o  požárních kontrolách (podklady  k  zápis ům, plány 
   kontrol apod.), 



c) posouzení požárního nebezpe čí, 
d) vydaná stanoviska, v četn ě podklad ů k jejich vydání, 
e) odborná  vyjád ření,   spisy  o  požárech,   pop řípad ě  znalecké 
   posudky, statistika  událostí a další  dokumenta ce o zjiš ťování 
   p ří čin vzniku požár ů, 
f) dokumentace o správním a p řestupkovém řízení, 
g) dokumentace o preventivn ě výchovné činnosti, 
h) písemné  záznamy,  protokoly  a  další  dokument ace o jednáních 
   uskute čněných p ři výkonu státního požárního dozoru, 
i) rozbory požár ů a technických zásah ů a statistika událostí, 
j) p řehledy  o výkonu  státního požárního  dozoru, pop řípad ě další 
   dokumentace stanovená ministerstvem podle § 24 o dst. 1 písm. f) 
   zákona.  
 
                           ODDÍL DRUHÝ 
                   POŽÁRN Ě TECHNICKÉ EXPERTIZY 
                    [K § 31a písm. b) zákona] 
 
                              § 52 
 
           Obsah a rozsah požárn ě technických expertiz 
 
     (1)  Požárn ě  technická  expertiza  se  zpracovává na základ ě 
zadání orgánu státního požárního  dozoru, pop řípad ě dalších orgán ů 
uvedených  v §  50 odst.  2 nebo  právnických osob,   podnikajících 
fyzických osob a fyzických  osob (dále jen "zadavat el"). Výsledkem 
požárn ě  technické expertizy  je odborné  vyjád ření nebo  znalecký 
posudek. 
 
     (2) Požárn ě technická expertiza obsahuje 
a) základní údaje o požáru, 
b) popis zkoumaného výrobku nebo vzorku, 
c) výsledky zkoumání a laboratorních zkoušek, 
d) odpov ědi na otázky zadavatele, 
e) záv ěry. 
 
     (3)  Požárn ě  technická  expertiza  se  provádí  v  pot řebném 
rozsahu,   zpravidla  ke   zjišt ění  nebo   potvrzení  skute čností 
uvedených v § 50 odst. 1. Sou částí požárn ě technických expertiz je 
také zkoumání 
a) vlivu  stavebních konstrukcí,  požárn ě bezpe čnostních  za řízení 
   a činnosti  zasahujících  jednotek  požární  ochrany  na pr ůběh 
   a ší ření požáru, 
b) p ří činy   p řípadné  nefunk čnosti   požární  techniky,   požárn ě 
   bezpe čnostních za řízení nebo v ěcných prost ředk ů požární ochrany 
   p ři požáru, 
c) toxických zplodin ho ření.  
 
                           ČÁST ČTVRTÁ 
           SPOLE ČNÁ, P ŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
                              § 53 
 
     (1)  Dokumentace požární  ochrany zpracovaná  a vedená  podle 
dosavadních  právních  p ředpis ů,  s  výjimkou  posouzení požárního 
nebezpe čí (§  98 odst. 4  zákona), jejíž obsah  nebo zp ůsob vedení 
neodpovídá podmínkám stanoveným touto  vyhláškou, m usí být uvedena 
do souladu  s touto vyhláškou  nejpozd ěji do jednoho  roku ode dne 
nabytí její ú činnosti. 
 
     (2)  Do doby  uvedení dokumentace  požární och rany zpracované 



podle  dosavadních  p ředpis ů  do  souladu  s požadavky stanovenými 
touto  vyhláškou  právnické  osoby  a  podnikající  fyzické  osoby 
provozující  činnosti  uvedené  v  § 4  odst.  2  a  3 zákona pln í 
podmínky požární bezpe čnosti v ní stanovené a udržují ji v souladu 
se skute čným stavem (§ 15 odst. 1 zákona).  
 
                              § 54 
 
     Zrušuje  se  vyhláška  č.  21/1996  Sb.,  kterou se provád ějí 
některá ustanovení zákona o požární ochran ě.  
 
                              § 55 
 
     Tato vyhláška nabývá ú činnosti dnem vyhlášení. 
 
                            Ministr: 
                        Mgr. Gross v. r.  
 
   
 
                              P říl.1 
 
     Bezpe čnostní vzdálenosti volných sklad ů sena a slámy1) 
          od vybraných druh ů objekt ů, les ů a komunikací 
 
Pol.  Objekty nebo prostory                    Vzdá lenost volného 
                                               skla du sena/slámy1) 
                                               v me trech 
 
1.    závody (sklady), v nichž se vyráb ějí, 
      zpracovávají nebo usklad ňují výbušné 
      či lehce vzn ětlivé látky (nap ř. celuloid, 
      nitrocelulóza), nebo na volném prostranství 
      se usklad ňují snadno ho řlavé kapaliny 
      (nap ř. benzin, sirouhlík, aceton)                300 
2.    ostatní pr ůmyslové závody, zem ědělské 
      závody a st řediska, les                          100 
3.    okrajové budovy souvislé zástavby obcí            50 
4.    ve řejné komunikace                                60 
5.    krajní koleje železni čních tratí2)               100 
6.    elektrické vedení o vysokém nap ětí                30 
7.    tuhé domovní odpady3)                             50 
8.    volný sklad sena a slámy4)                        50 
--------------------------------------------------- --------------- 
1) Bezpe čnostní vzdálenost  se nestanoví u  volných sklad ů sena  a 
   slámy do  50 m3. Tyto  volné sklady se  posuzují  ve smyslu  ČSN 
   73 0804. 
2) Je-li kolej  železni ční trati na náspu,  zv ětšuje se vzdálenost 
   od volných sklad ů sena a slámy o dvojnásobek výšky náspu. Je-li 
   volný sklad položen alespo ň o 6 m výše než kolej železnice, smí 
   se vzdálenost zmenšit až na 60 m. 
3) Od činné hranice skládky. 
4) Volný sklad sena  a slámy m ůže mít objem  nejvýše 4000 m3. Jako 
   jeden  volný sklad  se  posuzuje  také souvislá  skupina stoh ů, 
   jejíchž celkový objem je nejvýše 4000 m3.  
 
                              P říl.2 
 
            Hodnoty nahodilého požárního pn pro ú čely 
           člen ění činností podle požárního nebezpe čí 
 



     Hodnoty nahodilého požárního zatížení  pn (v k g/m2) uvedené v 
následující tabulce jsou  vztaženy na 1 m2 podlahov é  plochy a lze 
je  použít  bez  dalšího  pr ůkazu  o  skute čném  stavu  nahodilého 
požárního   zatížení   pn.   Hodnoty   mají  charak ter  pr ůměrného 
(reprezentativního) zatížení. 
 
Položka                  Druh provozu                     pn 
                                                        kg/m2 
 
1.                     Administrativa 
1.1      Prostory kancelá řského charakteru, pisárny, 
         kreslírny, studovny, čítárny v četn ě 
         kancelá řských prostor ů vybavených výpo četní 
         technikou (osobními po číta či)                    40 
1.2      Kancelá řské prostory s p říru čními knihovnami     60 
1.3      Laborato ře a zkušebny: 
         a) chemické a jiné, kde se pracuje s ho řlavými 
            kapalinami, pop ř. s ho řlavými plyny           60 
         b) ostatní                                       30 
1.4      Prostory ur čené k reprodukci, nap ř. 
         rozmnožovny, planografie, tiskárny (jako 
         sou část administrativních provoz ů)               75 
1.5      Spisovny, kartotéky apod.                        80 
1.6      Archivy                                         120 
1.7      Kancelá řské sklady 
         a) sklady vybavení kancelá ří (nábytek apod.)     75 
         b) sklady kancelá řských pot řeb                   90 
1.8      Zasedací, p řednáškové a konferen ční sín ě, 
         hovorny, bankovní a jiné haly s p řepážkami       20 
1.9      P ředsálí, čekárny, ku řárny                       10 
1.10     Vstupní prostory, haly, dvorany, chodby 
         apod. (pokud se v t ěchto prostorech 
         vyskytuje sedací nábytek, stolky, sk řín ě, 
         výstavní sk ří ňky apod., postupuje se podle 
         položky 1.9 nebo 1.8)                             5 
1.11     Spole čně šatny u shromaž ďovacích prostor ů        75 
1.12     Prostory ur čené k ob čerstvení (nap ř. 
         čajovny)                                         15 
1.13     Výpo četní st řediska 
1.13.1   sál po číta če                                     30 
1.13.2   p řípravna dat, pracovna vstupní a výstupní 
         kontroly                                         90 
1.13.3   sklad médií, dokumentace, papíru apod. 
         a) skladování ve sk říních z neho řlavých 
            hmot                                          75 
         b) skladování voln ě                              90 
 
2.                         Školství 
2.1      Kmenové u čebny, posluchárny                      25 
2.2      Odborné u čebny                                   35 
2.3      Školní laborato ře, dílny a podobné prostory 
         ur čené pro výuku                                 45 
2.4      Kabinety st ředních, odborných a vysokých škol 
         v četn ě prostor ů pro pedagogické pracovníky       50 
2.5      Archivy                                         120 
2.6      Sklady vybavení škol                             75 
2.7      Spole čné šatny                                   75 
2.8      Vstupní prostory, haly, dvorany                   5 
2.9      Chodby                                            5 
 
3.                     Osv ěta, kultura 



3.1      Hledišt ě (v divadlech, kinech, kulturních 
         domech, koncertních síních apod.)                25 
3.2      Jevišt ě, sklady rekvizit a dekorací: 
3.2.1    jevišt ě bez provazišt ě                           75 
3.2.2    jevišt ě s provazišt ěm                           150 
3.2.3    odkládací plocha, pomocná jevišt ě                75 
3.2.4    sklady rekvizit a dekorací                      150 
3.3      Tane ční sály                                     15 
3.4      Čítárny, studovny                                40 
3.5      Knihovny, p ůj čovny knih                         120 
3.6      Klubovny                                         30 
3.7      Výstavní sín ě, obrazárny galerie                 15 
3.8      Výstavní sín ě muzeí a výstavišt ě (bez 
         ohledu na druh vystavovaných p ředmět ů)           60 
3.9      P ředsálí, ku řárny                                10 
3.10     Vstupní prostory, chodby                          5 
3.11     Spole čné šatny                                   75 
3.12     Šatny ú činkujících                               40 
3.13     Prostory s historickou instalací ( v zámcí ch 
         hradech, m ěšťanských domech, radnicích a 
         jiných památkových objektech), krom ě komunikací  45 
3.14     Depozitá ře nábytku, obraz ů a jiného za řízení     90 
3.15     Vstupní prostory a chodby s funkcí 
         výstavních síní                                  15 
3.16     Rozhlasová studia                                25 
3.17     Televizní studia, filmové ateliéry               45 
3.18     Kostely, modlitebny apod.                        15 
 
4.                     Zdravotnictví 
4.1      Prostory zdravotnických za řízení, ve kterých 
         se poskytuje zdravotnická pé če (vyšet řovny, 
         p řípravny, terapeutické pokoje, speciální 
         vyšet řovny, opera ční a zákrokové sály apod.), 
         krom ě prostor ů dále uvedených                    20 
4.2      Prostory pro rehabilitaci, elektrolé čbu, 
         lé čebný t ělocvik, argoterapii, masáže            10 
4.3      Komunika ční prostory, chodby, koupelny, 
         umývárny, WC, čisticí místnosti, vodolé čebné 
         sály, místnosti pro aplikaci mastí, sanitá rní 
         filtry, baryové kuchy ňky, místnosti pro 
         zem řelé, pitevny, otev řené lékárny, sklady 
         sádry a sejmutých sádrových obvaz ů                5 
4.4      L ůžkové pokoje v nemocnicích, sanatoriích, 
         lé čebnách, krom ě pol. 4.5                        20 
4.5      L ůžkové pokoje v láze ňských lé čebnách            30 
4.6      Herny a ložnice v d ětských zdravotnických 
         za řízeních (jesle, kojenecké ústavy, 
         d ětské domovy)                                   25 
4.7      Čekárny, hovorny, ku řárny                        10 
4.8      Lékárny                                          60 
4.9      Laborato ře                                       45 
4.10     Léka řské soukromé ordinace                       25 
4.11     P říru ční sklady (sklady a sb ěrny l ůžkovin 
         apod.)                                           75 
4.12     Archivy, sklady rentgenu apod.                  150 
 
5.               T ělesná výchova a sport 
5.1      Hledišt ě sportovních za řízení                    15 
5.2      T ělocvi čny, sportovní haly: 
         a) pouze pro t ělovýchovu a sport                 10 
         b) víceú čelové                                   20 



5.3      Šatny cvi čících: 
         a) sk ří ňky kovové                                15 
         b) sk ří ňky d řevěné                               40 
         c) bez sk řín ěk                                   20 
5.4      Šatny divák ů                                     75 
5.5      Sklady t ělovýchovného za řízení                  100 
5.6      Vstupní prostory, p ředsálí, chodby                5 
5.7      Vstupní prostory a p ředsálí využité částe čně 
         pro obchod                                       30 
 
6.                       Obchody 
6.1      Maloobchodní prodejny: 
6.1.1    neho řlavých výrobk ů (železá řského zboží, 
         klenot ů, hodin, neho řlavých stavebních hmot 
         a výrobk ů apod.) a prodejny kv ětin, ovoce, 
         zeleniny, nealkoholických nápoj ů a piva          10 
6.1.2    osobních automobil ů a jednostopých vozidel 
         (autosalony), bez prodeje auto-moto výzbro je     20 
6.1.3    domácích pot řeb, elektrospot řebi čů, skla, 
         porcelánu, keramiky, zbraní, prodejní gale rie    25 
6.1.4    auto-moto výzbroje (krom ě prodejen pneumatik, 
         olej ů a sportovních pot řeb pro automobilisty), 
         informa ční techniky, hudebních nástroj ů          35 
6.1.5    masa, uzenin, novin a tabáku, peka řského 
         a cukrá řského zboží                              40 
6.1.6    dárkového zboží, lah ůdek, lihovin, módních 
         dopl ňků, bižuterie                               50 
6.1.7    košíká řského provaznického a pryžového zboží     55 
6.1.8    zboží z plastických hmot, parfumerie, kolo niál, 
         prodej bylin                                     60 
6.1.9    obuvi, koženého zboží                            65 
6.1.10   hra ček, galanterie, sportovních pot řeb, 
         fotokino, řemeslnických pot řeb, nábytku a 
         dopl ňků                                          70 
6.1.11   potravin                                         75 
6.1.12   textilu (metrového a kusového), kancelá řských 
         pot řeb, gramofonových desek, butiky, 
         starožitnosti                                    80 
6.1.13   od ěvů a kožešin, tapet, vetešnictví              85 
6.1.14   drogistického zboží, krom ě barev a lak ů, 
         podlahových krytin a koberc ů                     90 
6.1.15   knih a hudebnin                                 110 
6.1.16   barev a lak ů, pneumatik, motorových olej ů       120 
6.2      Prodejny se širším sortimentem zboží: 
6.2.1    prodejní za řízení do časného nebo trvalého 
         charakteru s r ůzným sortimentem zboží krom ě 
         p řípad ů podle položek 6.1.16 a 6.2.2 až 6.2.5 
         a) jednotlivé prodejní stánky nebo stánky 
            na otev řených tržištích                       40 
         b) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro  
            maloobchod, umíst ěné ve stavebních 
            objektech                                     60 
         c) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro  
            velkoobchod umíst ěné ve stavebním objektu 
            nebo prodej z kontejner ů                      80 
6.2.2    prodejny s pr ůmyslovým zbožím širšího 
         sortimentu (v četn ě prodeje širšího sortimentu 
         stavebnin, pot řeb pro kutily apod., 
         zahrnující ho řlavé hmoty) 
         a) skladovací výška zboží (nap ř. v regálech) 
            do 2,5 m                                      55 



         b) skladovací výška zboží (nap ř. v regálech) 
            p řes 2,5 m                                    75 
6.2.3    velkoprodejny potravin apod. (potraviny, m aso, 
         uzeniny, pe čivo, nápoje, zelenina, ovoce, 
         hygienické zboží, prací prost ředky atd.) 
         a) skladovací výška zboží (nap ř. v regálech) 
            do 2,5 m                                      70 
         b) skladovací výška zboží (nap ř. v regálech) 
            p řes 2,5 m                                    90 
6.2.4    obchodní domy textilního zboží (metrový i 
         kusový textil, konfekce) a obuvnické zboží  
         (v četn ě koženého zboží)                          80 
6.2.5    obchodní domy bez ohledu na sortiment 
         (v četn ě hypermarket ů): 
         a) krom ě prodeje ho řlavých kapalin v množství 
            p řes 200 kg nebo ho řlavých plyn ů v množství 
            p řes 100 kg na prodejní plochu jednoho 
            podlaží požárního úseku                       90 
         b) v četn ě prodeje ho řlavých kapalin a plyn ů 
            (barev, lak ů, ředidel, čistících prost ředk ů 
            apod.) p řesahující specifikaci podle bodu 
            a)                                           110 
6.3      Vzorkovny zboží a výrobk ů: 
         a) p řevážn ě z neho řlavých hmot                   25 
         b) z ho řlavých hmot                              55 
6.4      P říru ční sklady: 
6.4.1    knih, hudebnin                                  150 
6.4.2    barev, lak ů, pneumatik, motorových olej ů, 
         zboží z plastických hmot                        180 
6.4.3    p říru ční sklady ostatních prodejen (krom ě 
         položky 6.4.1 a 6.4.2): 
         nahodilé požární zatížení se oproti prodej nám 
         zvyšuje o                                        30 
6.5      Pasáže 
6.5.1    pasáže (pr ůchody) pouze s funkcí komunika čního 
         prostoru                                          5 
6.5.2    pasáže (atria, mall) s výskytem výstavních  
         sk řín ěk, informa čních a reklamních panel ů, 
         odpo činkových lavi ček apod.                      10 
6.5.3    pasáže (atria, mall) s výskytem sedacího 
         nábytku a stolk ů pro odpo činek i ob čerstvení, 
         s výskytem p říležitostného stánkového prodeje, 
         výstavních sk řín ěk, regál ů a s výskytem 
         informa čních a reklamních panel ů apod.           15 
         Poznámka Podle položky 6.5.2 či 6.5.3 se 
         za řazují pasáže (pop ř. ochozy v pasážích) u 
         hypermarket ů resp. u obchodních center, v 
         p řípad ě výskytu stánk ů trvalého charakteru viz 
         položka 6.2.1. 
 
7.                 Ve řejné stravování a ubytování 
7.1      Ve řejné stravování: 
7.1.1    prostory ke stravování s místy k stání (bu fety, 
         vý čepy apod.)                                    10 
7.1.2    prostory ke stravování se stolovým za řízením 
         se sedadly (jídelny, restaurace, menzy, ho spody) 20 
7.1.3    prostory pro pobyt host ů (kavárny, vinárny, 
         no ční kluby apod.)                               30 
7.1.4    p řípravny a výrobny pokrm ů (kuchyn ě hromadného 
         stravování v četn ě pomocných provoz ů)             30 
7.1.5    p říru ční sklady výroben pokrm ů (bez ohledu 



         na sortiment; odd ělené sklady lze posoudit 
         jako sklady prodejen p říslušného druhu zboží)    60 
7.2      Ve řejné ubytování: 
7.2.1    pokoje hotel ů, motel ů, hromadné ubytovny a 
         noclehárny, internáty, studentské koleje, 
         d ětské domovy (v částech ur čených pro spaní 
         v četn ě sociálního vybavení), jakož i p řidružené 
         prostory pro personál                            30 
7.2.2    p říru ční sklady a sb ěrny l ůžkovin apod.          60 
7.2.3    hotelové haly, recepce: 
         a) vybavené pouze sedacím nábytkem               10 
         b) vybavené r ůznými službami pro hosty (nap ř. 
            prodejnou upomínkových p ředmět ů, 
            kade řnictvím)                                 20 
7.2.4    chodby                                            5 
 
8.                        Byty 
8.1      Bytové domy, rodinné domky, domovy d ůchodc ů 
         v četn ě p říslušenství                             40 
 
9.                      Služby a provozovny 
9.1      Prostory pro p říjem, výdej a zkoušení výrobk ů 
         ur čených pro opravu čišt ění apod.: 
9.1.1    výrobky p řevážn ě z neho řlavých hmot (klenoty, 
         hodiny, optické p řístroje apod.)                 10 
9.1.2    výrobky částe čně obsahující ho řlavé hmoty 
         (mechanické pr ůmyslové zboží, elektrospot řebi če, 
         informa ční technika, m ěřicí p řístroje, zbran ě, 
         bižutérie, deštníky a slune čníky)                25 
9.1.3    výrobky p řevážn ě z ho řlavých hmot: 
         a) prádlo, obuv, kožené zboží, módní dopl ňky, 
            hudební nástroje, sb ěrny fotoprací            35 
         b) sportovní pot řeby, hra čky, košíká řské a 
            provaznické zboží, od ěvy, kožené a kožešnické 
            zboží, pe ří a sedlá řské výrobky               45 
         c) koberce a jiné podlahové krytiny, pneum atiky, 
            zboží z pryže a plastických hmot, sb ěrny 
            reproduk čních a kniha řských prací, oprav 
            nábytku apod.                                 60 
9.2      U prostor ů pro dopravu, výrobu, pop ř. čišt ění 
         výrobk ů uvedených v položce 9.1 v četn ě 
         p říru čních sklad ů se nahodilé požární zatížení 
         zvyšuje o                                        15 
9.3      U samostatných skladových a expedi čních 
         prostor ů pro výrobky uvedené v položce 9.1 se 
         nahodilé požární zatížení zvyšuje o              30 
9.4      Dílny (údržbá řské, opravárenské, výrobní), 
         pop ř. samostatné provozovny: 
         a) záme čnická dílna, instalatérská dílna, 
            zlatnická dílna, kovodílna um ěleckých 
            řemesel apod.                                 30 
         b) dílny jemné mechaniky, elektrotechnická  
            dílna, auto-moto dílny, dílny jízdních kol 
            a ko čárk ů, sklená řská dílna v četn ě rámování 
            obraz ů apod.                                  40 
         c) krej čovská dílna, obuvnická dílna, 
            fotolaborato ře apod.                          50 
         d) čalounická dílna, aranžovna, dílna dekorací, 
            lakýrnická dílna, dílna autobaterií apo d.     60 
         e) truhlá řská a tesa řská dílna, dílna pro tkaní 
            koberc ů, tiska řská dílna a kniha řská dílna 



            apod.                                         75 
9.5      Provozovny: 
9.5.1    obstaravatelské služby, prostory pro styk se 
         zákazníkem v četn ě zázemí (cestovní kancelá ře, 
         sázkové kancelá ře, reklamní a inzertní 
         kancelá ře apod.)                                 30 
9.5.2    p ůj čovny: 
         a) pr ůmyslového zboží                            30 
         b) sportovního zboží                             50 
         c) videozáznam ů a videotechniky                  60 
         d) od ěvů a úschovny kožešin                      90 
9.5.3    kosmetické salóny, kade řnictví, vlásenká řství 
         apod.                                            30 
9.5.4    drobné provozovny zahrnující prodej, výrob u, 
         p říru ční sklady se posuzují podle položky 
         6.1.5 maso, uzeniny) 
9.6      Čekárny u služeb a provozoven, pop ř. v četn ě 
         hygienického zázemí                              10 
 
10.          Garáže a servisy motorových vozidel 
10.1     Osobní automobily, dodávkové automobily, 
         jednostopá vozidla (skupina 1 podle ČSN 
         73 6059): 
         a) garáže a prostory pro čišt ění                 15 
         b) prostory pro údržbu a opravu (bez sklad u 
            náhradních díl ů a materiál ů)                  15 
10.2     Nákladní automobily, autobusy, speciální 
         automobily, traktory a samojízdné pracovní  
         stroje (skupina 2 a 3 podle ČSN 73 6059): 
         a) garáže a prostory pro čišt ění                 40 
         b) prostory pro údržbu a opravy (bez sklad ů 
            náhradních díl ů a materiál ů)                  45 
10.3     Prostory pro nanášení ho řlavých nát ěrových 
         hmot                                             25 
10.4     Sklad náhradních díl ů, nap ř. demontovaných 
         díl ů, sklad autop říslušenství apod. krom ě 
         položky 10.5                                     55 
10.5     Sklad nát ěrových hmot, olej ů a mazadel, 
         čaloun ění, pneumatik                            150 
10.6     Sklad tlakových nádob s ho řlavými plyny         180 
10.7     Čerpací stanice pohonných hmot a olej ů uvnit ř 
         i vn ě stavebního objektu (mimo prostor 
         nádrží)                                          30 
10.8     P říjem a čekárny u garáží, servis ů a opraven: 
         a) vybavené pouze sedacím nábytkem               10 
         b) vybavené r ůznými službami pro zákazníky 
            (nap ř. bufety)                                20 
         c) vybavené sou časn ě prodejnou autopot řeb        50 
 
11.                          Doprava 
11.1     Vstupní haly, pr ůchody, chodby                    5 
11.2     Čekárny (u nádražních stanic, letiš ť) v četn ě 
         prostor ů pro odbavení cestujících (nap ř. u 
         letiš ť): 
         a) vybavení pouze sedacím nábytkem               10 
         b) vybavení také prodejními stánky apod.         20 
11.3     Úschovny zavazadel: 
         a) spole čné                                     150 
         b) v kovových sk ří ňkách                          50 
 
12.                          Spoje 



12.1     Telekomunika ční a radiokomunika ční provozy: 
12.1.1   pracovišt ě informa čního centra: 
         a) automatické                                   45 
         b) manuální                                      70 
12.1.2   kontrolní pracovišt ě frekven ční modulace         15 
12.1.3   nahrávání magnetofonových pásk ů                  45 
12.1.4   úst ředna rozhlasu a rozhlasu po drát ě            50 
12.1.5   telefonní úst ředna: 
         a) pobo čka do 100 p řípojek                       30 
         b) ve řejná a pobo čková nad 100 p řípojek          65 
12.1.6   faxová (p říp. dálnopisná) úst ředna: 
         a) automatická                                   65 
         b) manuální                                      20 
12.1.7   sál televizních vysíla čů                         35 
12.1.8   sál radioreléových za řízení                      35 
12.1.9   sál zesilovací stanice dálkových kabel ů          55 
12.1.10  sál tónové telegrafie                            55 
12.1.11  sál zesilovaní stanice                           25 
12.1.12  televizní p řevad ěč: 
         a) do 0,5 W                                      10 
         b) od 0,5 W do 1 kW                              30 
12.1.13  zkušebna technologie spoj ů (uzlová, tranzitní 
         apod.)                                           45 
12.2     Poštovní provozy: 
12.2.1   p řepážková hala a navazující administrativní 
         prostory krom ě dále uvedených provoz ů            40 
12.2.2   výpravna balíkových a listovních záv ěr ů, 
         výpravna a sklad balík ů                         120 
12.2.3   sklady 
         a) tisku, obal ů a tiskopis ů                     120 
         b) prázdných pytl ů                               75 
 
13.                   Výrobní provozy 
13.1     Pr ůmysl strojírenský a hutnický: 
13.1.1   slévárny, kovárny, lisovny, klempírny, bru sírny 
         (bez olejových kalicích lázní)                   10 
13.1.2   soustružny, frézárny, galvanizovny, sva řovny, 
         válcovny, tažírny (drát ů, plechu apod.), 
         mostárny, kalírny, výrobna jízdních kol, 
         kuli čkových ložisek, kovových nástroj ů a ná řadí, 
         trezor ů                                          10 
13.1.3   výroba a montáž silni čních a kolejových 
         vozidel (krom ě lakoven), motorových letadel, 
         ko čárk ů, kancelá řských stroj ů, optických 
         p řístroj ů, hodin, zbraní, šicích stroj ů, 
         tiska řských stroj ů, balicích a jiných obdobných 
         stroj ů                                           20 
13.1.4   výroba izolovaných drát ů, kompletizovaných 
         strojírenských produkt ů zahrnujících také 
         ho řlavé hmoty, bezmotorových letadel             30 
13.1.5   lakovny, st říkací boxy (bez skladu barev)        50 
13.2     Pr ůmysl elektrotechnický: 
13.2.1   výroba elektrických p řístroj ů, elektrických 
         spot řebi čů, transformátor ů (krom ě položky 
         13.2.2), suchých baterií, žárovek,rozhlaso vé 
         a televizní techniky, telefonních p řístroj ů 
         a spojové techniky, informa ční techniky 
         (po číta če)                                       25 
13.2.2   výroba akumulátor ů, navíjení motor ů, 
         transformátor ů apod. (pokud tvo ří 
         samostatný provoz)                               35 



13.3     Pr ůmysl chemický: 
13.3.1   výroba anorganických kyselin                     10 
13.3.2   výroba pracích prost ředk ů, mýdla, 
         parfumeristického a kosmetického zboží, 
         farmaceutická výroba, výroba organických 
         kyselin                                          25 
13.3.3   výroba čisticích prost ředk ů (na boty, na 
         podlahy apod.), výroba um ělých hnojiv, výroba 
         zboží z plastických hmot (bez mezisklad ů)        45 
13.3.4   výroba disperzních a tiska řských barev, tmel ů, 
         lepidel, klihu, voskového zboží                  60 
13.3.5   výroba bitumenu, dehtu, um ělé k ůže, pneumatik, 
         pryžové zboží, podlahových krytin, 
         vulkaniza ční procesy, výroba film ů, magnetických 
         záznamových pásk ů, výroba zpracování ho řlavých 
         plyn ů v četn ě plníren                             75 
13.3.6   výroba um ělé prysky řice, plast ů a p ěnových 
         plast ů, zpracování p řírodní prysky řice, 
         kau čuku, výroba pryže, zpracování základních 
         produkt ů z ropy a výroba ho řlavých kapalin III. 
         a IV. t řídy nebezpe čnosti                       120 
13.3.7   výroba nitrolakových a lihových nát ěrových 
         hmot, výroba ředidel, výroba a zpracování 
         ho řlavých kapalin I. a II. t řídy nebezpe čnosti  180 
13.4     Pr ůmysl textilní, od ěvní a kožed ělný: 
13.4.1   textilní výroba - vyšívání a pletené zboží , 
         výroba pun čoch, hedvábného zboží, apretace 
         textilií                                         20 
13.4.2   p řádelny, tkalcovny, b ělírny, žehlírny, 
         barvírny, výroba tkanin z lýka a jutových 
         tkanin                                           30 
13.4.3   výroba prádla a od ěvů, výroba obuvi, koženého 
         a kožešnického zboží, výroba plsti a plst ěného 
         zboží, výroba plachet, matrací ze žíní, py tl ů, 
         obvazového materiálu a vaty, výroba vln ěných 
         p řikrývek, textilní tiskárny                     45 
13.4.4   výroba koberc ů                                   60 
13.5     Pr ůmysl d řevozpracující a papírenský: 
13.5.1   provozovny mokrého (vodního) zpracování 
         d řevní  hmoty (nap ř. varna celulózy)              5 
13.5.2   zpracování surového d řeva (všeobecn ě), 
         výroba papíru (všeobecn ě)                        30 
13.5.3   výroba d řevěného zboží (soustružna, modelárna, 
         pila apod.), výroba tužek, zápalek, d řevěných 
         lišt a kolík ů, lyží, hra ček, lisování korku a 
         výroba z korku, papírových nebo d řevěných 
         žaluzií                                          45 
13.5.4   apretace a zušlecht ění papíru, výroba 
         papírového zboží a kancelá řských pot řeb, 
         výroba karton ů, lepenek a papírových pytl ů, 
         výroba nábytku (v četn ě čaloun ěného), výroba 
         dve ří a oken, d řevěných palet, beden a sud ů, 
         výroba d řevité vlny, výroba člun ů                60 
13.5.5   výroba la ťovek, p řekližek, d řevot řískových, 
         d řevovláknitých, pilinových a obdobných 
         desek v četn ě broušení a dalších povrchových 
         úprav                                           150 
13.6     Pr ůmysl potraviná řský: 
13.6.1   výroba nealkoholických nápoj ů, ovocných š ťáv, 
         pivovary, mlékárny, jatka, výroba kompot ů a 
         jiné mokré provozy                               10 



13.6.2   výroba bonbón ů, cukrá řského zboží a čokolády, 
         masných výrobk ů, zpracování tabáku               20 
13.6.3   pražírna kávy, výroba likér ů a lihovin, výroba 
         oplatek, konzervárny masných výrobk ů, mražené 
         zboží                                            30 
13.6.4   výroba kvasnic, zpracování kakaa, výroba 
         marmelád a džem ů                                 45 
13.6.5   pekárny, výroba sušené zeleniny, t ěstovin, 
         výroba cukru (krom ě položky 13.6.7)              60 
13.6.6   výroba a zpracování stolních olej ů, jedlých 
         tuk ů                                             75 
13.6.7   mlýny na obilí, výroba škrobu (krom ě položky 
         13.6.1), zušlecht ění cukru, chladírny a 
         mrazírny                                        120 
13.7     Pr ůmysl sklá řský a stavebních hmot: 
13.7.1   výroba žárového skla, keramiky, porcelánu,  
         cementu, vápna, cihel, betonu, cementá řského 
         zboží, keramického zboží, sádrového zboží,  
         výztuže                                          10 
13.7.2   výroba a zpracování minerální a skelné vat y 
         (rohože, desky apod.), výroba sklen ěného 
         zboží a zpracování skla (bez expedice a ba lení), 
         stavební záme čnictví                             10 
13.7.3   výroba d řevěného bedn ění, lešená řských podlážek 
         apod.                                            60 
13.7.4   výroba hydroizola čních pás ů                     120 
13.8     Jiné pr ůmyslové výroby: 
13.8.1   výroba provaznického a kartá čnického zboží, 
         výroba zboží z rákosu a slámy, výroba 
         št ětc ů, výroba hudebních nástroj ů                45 
13.8.2   tiskárny                                         60 
13.8.3   nahodilé požární zatížení oproti položce 
         13.1 až 13.8 se zvyšuje u: balíren zboží 
         do ho řlavých obal ů 
         a) typu d řevité vlny, zp ěněných plastických 
            hmot o                                        30 
         b) typu papírových a kartónových obal ů o         15 
         p říru čních sklad ů a expedice zboží-výrobky o 
         35% hodnoty nahodilého požárního zatížení 
         dot čeného druhu zboží-výrobk ů, nejmén ě však o    30 
         sklad ů (trvale vymezený prostor skladu, 
         samostatná místnost skladu, samostatný pož ární 
         úsek apod.), kde skladovaná výška zboží-vý robk ů 
         nep řekra čuje 3 m, a to o 70% hodnoty nahodilého 
         požárního zatížení dot čeného druhu zboží-výrobk ů, 
         nejmén ě však o                                   50 
         Poznámka-nahodilé požární zatížení sklad ů, kde 
         skladová výška zboží-výrobk ů je vyšší než 3 m, 
         se stanoví individuáln ě podle skute čné hmotnosti 
         ho řlavých látek a jejich výh řevností. 
13.9     Zem ědělská výroba: 
13.9.1   voln ě ložené sklady brambor, zeleniny, okopanin, 
         ovoce                                             0 
13.9.2   prostory pro p ěstování rostlin, pop ř. hub         0 
13.9.3   stáje, krom ě stájí pro dr ůbež                     6,5 
13.9.4   stáje pro dr ůbež                                  9,5 
13.9.5   sklady obilí, semena úsušk ů                      15 
13.9.6   kolny pro stroje (krom ě samohybných) a ná řadí    10 
13.9.7   sklady suchých krmných sm ěsí                     25 
13.9.8   míchárny a p řípravny krmiva                      30 
13.9.9   sklady sušené zeleniny                           37,5 



13.9.10  pásová sušárna chmele, poskliz ňové úpravy 
         obilí, semen apod., výrobny krmných sm ěsí        45 
13.9.11  sklady kuku ři čných úsušk ů, sušárny obilí a 
         semen                                            52,5 
13.9.12  sklady sena                                      60 
13.9.13  sušárna píce                                     90 
13.9.14  sklady slámy a jiných stébelnatých rostlin       150 
13.9.15  jsou-li produkty u položek 13.9.1., 13.9.5 , 
         13.9.7, 13.9.9 a 13.9.11 skladovány na pal etách, 
         v žocích apod., p řipo čítává se 0,8 násobek 
         hmotnosti ho řlavých látek obal ů, palet, p řenosek 
         apod. 
 
14.                Hygienické prostory 
14.1     Šatny zam ěstnanc ů: 
         a) s kovovými sk ří ňkami                          15 
         b) s d řevěnými sk ří ňkami                         50 
         c) bez sk řín ěk                                   20 
14.2     Umývárny, WC, úpravny zam ěstnanc ů                 5 
 
15.                     Jiné provozy 
15.1     Strojovna vzduchotechniky, strojovna výtah ů      15 
15.2     Energocentra, rozvodny: 
         a) bez olejových vypína čů                        25 
         b) s olejovými vypína či                          35 
15.3     Prostory m ěni čů a usm ěr ňova čů                    55 
15.4     Prostory pro transformátory: 
         a) olejové                                      160 
         b) vzduchem chlazené a regula ční                 10 
15.5     P řívodní kobky VN                                25 
15.6     Prostory náhradních zdroj ů elektrické 
         energie: 
         a) akumulátory                                   10 
         b) dieselagregáty apod. 
         1) s provozní nádrží do 100 l                    15 
         2) s provozní nádrží od 100 l do 500 l           40 
         3) s provozní nádrží od 500 l do 1000 l          65 
         4) s provozní nádrží nad 1000 l                 120 
15.7     Kompresorové stanice pro neho řlavé plyny         10 
15.8     Čerpací stanice pro neho řlavé kapaliny           10 
15.9     Vým ěníkové stanice tepla (voda, pára)             5 
15.10    Kotelny na palivo: 
         a) tuhé (bez uhelny)                             15 
         b) kapalné 
         1) bez provozní nádrže                           15 
         2) s provozní nádrží                             75 
         c) plynové                                       10 
15.11    Velíny, dozorny, obsluhovny, ohlašovny pož ár ů 
         a) s elektrickým za řízením regulace umíst ěným 
            v t ěchto prostorech                           65 
         b) pouze s ovládacími řídícími prvky             15 
15.12    Silni ční a dálni ční tunely                       35 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pozn. P říloha č. 2 vychází z ČSN 73 0802 Požární bezpe čnost staveb 
      - Nevýrobní  provozy,  p ři čemž  n ěkteré  hodnoty  nahodilého 
      požárního zatížení byly p řizp ůsobeny podmínkám vyhlášky.  
 
                              P říl.3 
 
              Základní tematické okruhy k ov ěřování 
               odborné zp ůsobilosti fyzických osob 



 
Poř.              tematický okruh              technik     odborn ě 
číslo                                            PO      zp ůsobilá 
                                                            osoba 
 
1.     Sou časná právní úprava požární ochrany    ano         a no 
       (dále jen "PO") 
2.     Povinnosti právnických osob a 
       podnikajících fyzických osob na úseku PO  an o         ano 
3.     Člen ění provozovaných činností podle 
       požárního nebezpe čí                       ano         ano 
4.     Zp ůsob stanovení podmínek požární 
       bezpe čnosti p ři činnostech se zvýšeným 
       požárním nebezpe čím                       ano         ano 
5.     Základní povinnosti fyzických osob        an o         ano 
6.     P řehled dokumentace PO a zp ůsob jejího 
       vedení                                    an o         ano 
7.     Dokumentace PO-dokumentace zdolávání 
       požár ů                                    ano         ano  
8.     Dokumentace PO-posouzení požárního        je n 
       nebezpe čí                                 seznámení   ano 
9.     Dokumentace PO-stanovení organizace 
       zabezpe čení PO, řád ohlašovny požár ů, 
       požární kniha                             an o         ano 
10.    Dokumentace PO-požární řád, požární 
       poplachové sm ěrnice, požární evakua ční 
       plán                                      an o         ano 
11.    Dokumentace PO-bezpe čnostní dokumentace 
       doklady prokazující dodržování 
       technických podmínek a návod ů vztahující 
       se k požární bezpe čnosti výrobk ů nebo 
       činností                                  ano         ano 
12.    Organizace a provád ění školení o PO a 
       organizace a provád ění odborné 
       p řípravy                                  ano         ano 
13.    Státní kontrola, kontrola dodržování 
       povinností stanovených p ředpisy o 
       požární ochran ě                           ano         ano 
14.    Postavení a p ůsobnost orgán ů státní 
       správy a samosprávy na úseku PO           an o         ano 
15.    Výkon státního požárního dozoru           an o         ano 
16.    Vylou čení v ěcí z užívání, zákaz 
       činnosti a zastavení provozu              ano         ano 
17.    Odborn ě zp ůsobilé osoby na úseku PO, 
       technici a preventisté požární 
       ochrany, osoby za řazené v preventivních 
       požárních hlídkách                        an o         ano 
18.    Pokuty právnickým osobám a podnikajícím 
       fyzickým osobám, správní řád              ano         ano 
19.    Jednotky PO                               an o         ano 
20.    Zásady p řestupkového řízení a p řestupky 
       na úseku PO                               an o         ano 
21.    Podmínky pro hašení požár ů a pro 
       záchranné práce                           an o         ano 
22.    Podmínky požární bezpe čnosti p ři 
       používání tepelných spot řebi čů, 
       základní požadavky na komíny              an o         ano 
23.    Požární bezpe čnost technických a 
       technologických za řízení                  ano         ano 
24.    Požárn ě bezpe čnostní za řízení             ano         ano 
25.    Elektrická požární signalizace            an o         ano 



26.    Stabilní a polostabilní hasicí 
       za řízení                                  ano         ano 
27.    Za řízení pro odvod kou ře a tepla          ano         ano 
28.    Obsah a rozsah požárn ě bezpe čnostního 
       řešení stavby                             ano         ano 
29.    Zásady požární bezpe čnosti nevýrobních 
       objekt ů, specifika dle ú čelu a druh ů      jen 
       provoz ů                                   seznámení   ano 
30.    Zásady požární bezpe čnosti výrobních      jen 
       objekt ů                                   seznámení   ano 
31.    Požární riziko a zp ůsoby jeho vyjád ření,  jen 
       požární úseky                             se známení   ano 
32.    Evakuace osob, únikové cesty              an o         ano 
33.    Požárn ě nebezpe čný prostor a              jen 
       odstupové vzdálenosti                     se známení   ano 
34.    Podmínky požární bezpe čnosti p ři 
       sva řování                                 ano         a no 
35.    Elektrická za řízení jako možný 
       inicia ční zdroj                           ano         ano 
36.    Ochrana p řed ú činky statické 
       elekt řiny                                 ano         ano  
37.    Zásady PO p ři manipulaci, ukládání 
       a skladování plyn ů, zejména ho řlavých 
       plyn ů                                     ano         an o 
38.    Osobní a v ěcná pomoc p ři zdolávání 
       požár ů                                    ano         ano  
39.    Posuzování shody výrobk ů, prohlášení 
       o shod ě, certifikace, autorizace,         jen 
       akreditace                                se známení   ano 
40.    Technické požadavky na výrobky a 
       povinnosti výrobc ů, dovozc ů a 
       distributor ů                              ano         ano 
41.    Hasicí p řístroje                          ano         ano 
42.    Zásobování požární vodou                  an o         ano 
43.    V ěcné prost ředky PO, požární technika     ano         ano 
44.    Problematika p řepravy nebezpe čných 
       látek                                     an o         ano 
45.    Klasifikace, zna čení, balení látek dle 
       mezinárodních p ředpis ů. Ho řlavé 
       kapaliny-provozovny a sklady, pln ění a 
       stá čení, výdejní čerpací stanice          ano         ano 
46.    Požární tabulky, bezpe čnostní barvy, 
       zna čky                                    ano         a no 
47.    Požárn ě technické charakteristiky 
       vyráb ěných, používaných, zpracovávaných 
       nebo skladovaných látek a materiál ů, 
       pot řebných ke stanovení preventivních 
       opat ření k ochran ě života a zdraví osob 
       a majetku                                 an o         ano 
48.    Vým ěna plyn ů p ři požáru, neutrální 
       rovina a její ovlivn ění                   ano         ano 
49.    Proces ho ření, zplodiny ho ření            ano         ano 
50.    Základní hasební látky a jejich 
       hasební ú činky                            ano         ano 
51.    Sdílení tepla, základní poznatky o 
       p řenosu tepelné energie vedením, 
       proud ěním, zá řením                        ano         ano 
52.    Parametry požáru, podmínky, které 
       ovliv ňují ší ření požáru                   ano         ano 
53.    Posuzování požárního nebezpe čí            ano         ano 
54.    Prevence závažných havárií zp ůsobených 



       vybranými chemickými látkami a 
       chemickými p řípravky, bezpe čnostní 
       program a bezpe čnostní zpráva, 
       havarijní plány, orgány státní správy     je n 
       a provád ění kontroly                      seznámení   ano 
55.    Chemické látky a chemické p řípravky, 
       klasifikace, nebezpe čné látky výbušné, 
       oxidující, extrémn ě ho řlavé, vysoce 
       ho řlavé a ho řlavé, balení a ozna čování,   jen 
       bezpe čnostní list                         seznámení   ano  
56.    Stanovení podmínek požární bezpe čnosti 
       p ři činnostech se zvýšeným požárním 
       nebezpe čím                                ano         ano 
57.    Zpracování posouzení požárního 
       nebezpe čí činností s vysokým              jen 
       požárním nebezpe čím                       seznámení   ano 
58.    Ur čování požadavk ů na stavební 
       konstrukce, pr ůkaz jejich ov ěření a       jen 
       vlastnosti stavebních konstrukcí          se známení   ano 
59.    Výkresy požární bezpe čnosti staveb        jen         ano 
                                                 se známení 
60.    Požadavky na požární odolnost             je n 
       stavebních konstrukcí                     se známení   ano 
61.    Stupe ň požární bezpe čnosti a z n ěho 
       vyplývající požadavky na stavební         je n 
       konstrukce                                se známení   ano 
62.    Dodate čné zateplovací systémy             jen 
                                                 se známení   ano 
63.    Zm ěny staveb z hlediska požární           jen 
       bezpe čnosti                               seznámení   ano  
64.    Požární bezpe čnost budov pro              jen 
       bydlení a ubytování                       se známení   ano 
65.    Požární bezpe čnost shromaž ďovacích        jen 
       prostor ů                                  seznámení   ano 
66.    Požární bezpe čnost zdravotnických         jen 
       za řízení                                  seznámení   ano 
67.    Požární bezpe čnost zem ědělských           jen 
       objekt ů                                   seznámení   ano 
68.    Požární bezpe čnost sklad ů                 jen 
                                                 se známení   ano 
69.    Ochrana staveb proti ší ření požár ů        jen 
       vzduchotechnickým za řízením               seznámení   ano 
70.    Technická normalizace ve vztahu PO        je n 
                                                 se známení   ano 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pozn. Seznámením  se rozumí  znalost obsahu  p říslušné dokumentace 
      požární  ochrany  a  jejího  za člen ění  do  systému  požární 
      ochrany; v oblasti požární  bezpe čnosti staveb se seznámením 
      rozumí orientace v pojmech.  
 
                              P říl.4 
 
                              Vzor 
    osv ědčení o odborné zp ůsobilosti odborn ě zp ůsobilé osoby 
 
                       Ministerstvo vnitra 
 
Číslo v katalogu ......................... 
 
                            Osv ědčení 
                     o odborné zp ůsobilosti 



 
Jméno, p říjmení: ........................................... ...... 
 
Rodné číslo: ............................................. ........ 
 
                  je odborn ě zp ůsobilou osobou 
 
podle § 11  odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochran ě, ve 
znění pozd ějších p ředpis ů 
 
V XXX dne .................................... 
 
 
                           ........................ ............... 
                               (pov ěřený vedoucí zam ěstnanec 
                                        ministerstv a) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pozn. Text  je umíst ěn  na ochranném  podtisku se  symbolem malého 
      státního znaku v šedozelené barv ě.  
 
                              P říl.5 
 
                              Vzor 
    osv ědčení o odborné zp ůsobilosti technika požární ochrany 
 
                       Ministerstvo vnitra 
 
Číslo v katalogu: .......................... 
 
                            Osv ědčení 
                     o odborné zp ůsobilosti 
 
Jméno, p říjmení: ........................................... ...... 
 
Rodné číslo: ............................................. ........ 
 
                  je technikem požární ochrany 
 
podle § 11  odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochran ě, ve 
znění pozd ějších p ředpis ů 
 
V XXX dne ............................ 
 
                                ................... ............... 
                                    (pov ěřený vedoucí zam ěstnanec 
                                             minist erstva) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pozn. Text  je umíst ěn  na ochranném  podtisku se  symbolem malého 
      státního znaku v šedozelené barv ě.  

  


