
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 

(tisk 459) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro bezpečnost č. 72 

 ze dne  10. června 2015 (tisk 459/1) 

 

1. V části první v § 4 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 

 

2. V části první v § 6 odst. 7 se slova „může zřídit“ nahrazují slovem „zřizuje“. 

 

3. V části první v § 38 odst. 2 se za větu druhou vkládá nová věta třetí, která zní „Součástí 

žádosti je i telefonní číslo žadatele.“. 

 

4. V části první se v § 42 na konci textu odstavce 1 a v § 43 odst. 1 a 2 za slova 

„vystupování v právních vztazích“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 5, která zní: 

______________ 

„5) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

ve znění pozdějších předpisů.“.  

  

5. V části první nadpis hlavy XI zní „Společná a přechodná ustanovení“. 

 

6. V části druhé (§ 53) bodě 1 se slova „a slovo „kraje“ se zrušuje“ nahrazují slovy „a na 

konci textu písmene se slovo „kraje“ zrušuje“. 

  

7. V části druhé (§ 53) se před dosavadní bod 1 vkládají nové body 1 až 3, které znějí: 

„1. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „předkládá Ministerstvu financí“ nahrazují slovy 

„zpracovává“. 

2. V § 24 odst. 1 písm. c) se slova „předkládá Ministerstvu financí návrh“ nahrazují slovem 

„poskytuje“. 

3. V § 24 odst. 1 písm. d) se slova „ve spolupráci s Ministerstvem financí“ zrušují, za slovo 

„techniky“ se vkládají slova „a staveb sloužících pro výkon služby jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , nebo se podílí na 

úkolech obce, které plní v přenesené působnosti státní správy podle tohoto zákona nebo 

zvláštních právních předpisů“. 
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8.  V části druhé (§ 53) se za nový bod 3 vkládá nový bod 4, který zní: 

„4. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní: 

  

„ČÁST TŘETÍ 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty 

§ 43 

Spalinová cesta 

 (1) Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života 

nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle 

tohoto zákona. 

 (2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin 

do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních 

topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.  

 (3) Ustanovení § 44 až 47 se nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby, 

nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru 

komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo 

na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW. 

  

§ 44 

Čištění a kontrola spalinové cesty 

 (1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem 

živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“). 

 (2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná 

paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin 

od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění 

nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná 

paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou 

součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce. 

 (3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové 

cesty stanoví prováděcí právní předpis. 

  

§ 45 

Revize spalinové cesty 

 (1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním 

technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále 

jen „revizní technik spalinových cest“). 

 (2) Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví 

prováděcí právní předpis. 
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§ 46 

Postup při zjištění nedostatků 

 Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik 

spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje 

zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě 

nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému 

stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární 

bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru. 

  

§ 47 

Zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva 

o revizi spalinové cesty 

 (1) Oprávněná osoba předá objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních 

dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném 

čištění nebo kontrole spalinové cesty. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede 

čištění spalinové cesty podle § 44 odst. 2 svépomocí, učiní o tom písemný záznam. 

 (2) Revizní technik spalinových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty. 

 (3) Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné 

zprávy o revizi spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis.“.“. 

  

9.  V části druhé (§ 53) v dosavadním bodě 2 se v § 69a odst. 3 větě první slova „se 

sdružením prostředků nebo se zřízením společné jednotky požární ochrany“ vypouštějí a v 

§ 69a odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“. 

  

10.  V části druhé (§ 53) se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod 3, který zní: 

„3. Za § 76 se vkládají nové § 76a až 76c, které znějí: 

„§ 76a 

 (1) Oprávněné osobě, která 

a) neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem, nebo 

b) v rozporu s § 47 odst. 1 nepředá písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole 

spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, 

se uloží pokuta do 50 000 Kč. 

 (2) Oprávněné osobě nebo reviznímu technikovi spalinových cest, který v rozporu s § 46 

neoznámí zjištěné nedostatky příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního 

dozoru nebo je oznámí opožděně, se uloží pokuta do 50 000 Kč. 

 (3) Reviznímu technikovi spalinových cest, který 

a) neprovede revizi spalinové cesty stanoveným způsobem, nebo 
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b) v rozporu s § 47 odst. 2 nepředá písemnou zprávu o revizi spalinové cesty nebo ji předá po 

stanovené lhůtě, 

se uloží pokuta do 50 000 Kč. 

§ 76b 

 Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou 

osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem, se uloží pokuta do 100 

000 Kč. 

§ 76c 

 Pokutu podle § 76a a 76b ukládá hasičský záchranný sbor kraje. Při stanovení výše 

pokuty přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.“.“. 

  

11. V části druhé (§ 53) se za dosavadní bod 3 vkládají nové body 4 a 5, které znějí: 

„4. V § 78 odst. 1 se tečka na konci písmene z) nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se 

písmeno aa), které zní: 

„aa) kdo provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem.“. 

5. V § 78 odst. 2 za slova „až d)“ vkládají slova „a aa)“.“. 

  

12. V části druhé (§ 53) se za dosavadní bod 5 vkládají nové body 6 a 7, které znějí: 

„6. V § 97 se slovo „Jednotky“ nahrazuje slovy „Hasičský záchranný sbor a jednotky“. 

7. V § 101 se za slova „§ 31a,“ vkládají slova „§ 44 odst. 3, § 45 odst. 2, § 47 odst. 3,“.“. 

  

13. Část šestá zní: 

„ČÁST ŠESTÁ 

Změna krizového zákona 

§ 57 

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

ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., se mění takto: 

1. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Dále se Ministerstvo vnitra podílí na úkolech 

podle odstavce 1 písm. a) až c) a l).“. 

2. V § 10 odst. 3 se slova „Ministerstvo vnitra“ nahrazují slovy „Ministr vnitra“. 

3. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 „(4) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavci 1 plní generální ředitelství hasičského 

záchranného sboru.“. 

  

14. V části osmé v § 59 se za bod 10 vkládá nový bod 11, který zní: 
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„11. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv.“. 

Následující se přeznačí. 

  

15. V části osmé v § 59 se dosavadní bod 10 vypouští. Následující body se přeznačí. 

  

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 15. září 2015 

 

B. Poslanec Václav Klučka 

 

V části první v § 43 se v odst. 1 a 2 zrušují věty druhé a doplňuje se odstavec 3, který zní: 

„(3) Při nakládání s majetkem podle odstavce 1 nebo 2 se ustanovení zákona o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích upravující rozhodování o 

nepotřebnosti, přednostní nakládání s majetkem České republiky ve prospěch organizačních 

složek státu a státních organizací a podmínky týkající se bezúplatných převodů vlastnictví na 

jiné osoby a bezúplatného užívání majetku České republiky jinými osobami nepoužijí.“. 

 

 

C.  Poslanec Roman Váňa 

 

1.  V části druhé v novele zákona o požární ochraně, novelizační bod 2, se v § 69a na konci 

odst. 4 doplňuje věta „V případě, kdy je smlouva uzavřena mezi hasičským záchranným sborem 

kraje a zřizovatelem jednotky hasičského záchranného sboru podniku, bude zaměstnanec 

podniku zařazený v této jednotce upřednostněn v řízení ve věcech služebního poměru vedeném 

v návaznosti na mimořádné zřízení služebního místa.“. 

 

2. I. V části první v § 8 odst. 4 se v písmenu d) za slovo „oprávnění“ vkládají slova „pro 

potřeby složek integrovaného záchranného systému“ a na konci textu písmene d) se doplňují 

slova: „ , kteří plní úkoly v rámci integrovaného záchranného systému“. 

 II. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní: 

„ ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel a o změnách některých zákonů 

§ 58 

 V § 2  zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 

řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  se na 

konci textu odstavce 1 doplňují slova: „ , pokud jiný právní předpis nestanoví jinak“.“. 
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Dosavadní část sedmá, osmá a devátá se označuje jako část osmá, devátá a desátá, včetně 

přečíslování paragrafů. 

 

 

 

 

V Praze dne 16. září 2015 

 

 

Ing. Václav Klučka, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro bezpečnost 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121630)


