
 

 

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn  
  

133/1985 Sb.   

ZÁKON  

ze dne 17. prosince 1985 

 

o požární ochraně 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

ODDÍL PRVNÍ 

 

Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických osob a fyzických osob 

vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů a fyzických osob 

 

§ 2 

Obecná ustanovení 

 

 (1) Ministerstva a jiné státní orgány a právnické osoby, jakož i fyzické osoby 

vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické 

osoby") zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných 

na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany (dále 

jen "předpisy o požární ochraně") jako nedílnou součást své řídicí, hospodářské nebo jiné 

základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky.  

  

 (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární 

ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na 

úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících 

fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách 

více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární 

ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi 

sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na 

úseku požární ochrany.  

  

nadpis vypuštěn 

 

§ 3 

Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů 

 

 (1) Ministerstva a jiné státní orgány v rozsahu své působnosti spolupracují s 

Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo") při zpracovávání koncepce rozvoje požární 

ochrany a ve vztahu k právnickým osobám, které řídí, plní další úkoly na úseku požární ochrany 

stanovené na základě tohoto zákona.  
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 (2) Ministerstva a jiné státní orgány plní obdobně povinnosti uložené jinak tímto 

zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.  

  

§ 4 

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí 

 

 (1) Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií  

  

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,  

b) se zvýšeným požárním nebezpečím,  

c) s vysokým požárním nebezpečím.  

  

 (2) Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti  

  

a) při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku1a) látky a směsi klasifikované 

podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek1b) jako oxidující, 

extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a 

kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F 

stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie13), pokud celkové množství těchto 

látek a směsí přesahuje 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,  

b) při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v 

nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob 

převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob 

na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg 

umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,  

c) u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin 

v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se 

hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,  

d) ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci 

vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,  

e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší,  

f) při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti 

hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů 

tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,  

g) v budovách1c) o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě 

bytových domů,1d)  

h) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob,1e) ve stavbách pro obchod,1f) ve 

stavbách ubytovacích zařízení1g) a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí 

určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,1h)  

i) v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým 

požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více 

osob,  

j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.  

  

 (3) Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnosti  
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a) při nichž se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu 

upravujícího oblast chemických látek1b) jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a 

hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 

2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu 

Evropské unie13), pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 5 000 tun,  

b) při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo 

hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší,  

c) v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku v potrubí o vnitřním průměru 

0,8 m a větším zabezpečuje přeprava kapalných nebo plynných látek a směsí klasifikovaných 

podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek1b) jako extrémně 

hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, anebo kapalných nebo plynných látek a směsí, které splňují 

kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.2 až 2.4; 2.6; 2.8 typu A až F; 2.9; 2.11 až 2.13 a 2.15 

typu A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie13),  

d) v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m,  

e) v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se 

může současně vyskytovat více než 200 osob.  

  

 (4) Za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se považují činnosti, 

které nejsou uvedené v odstavcích 2 a 3.  

  

 (5) Vyjde-li najevo, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se nesprávně 

začlenila do kategorie podle odstavce 1, rozhodne o jejím správném začlenění příslušný orgán 

státního požárního dozoru.  

  

§ 5 

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny  

  

a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné 

prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí 

provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, 

věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků 

stanovených podle zvláštních právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené 

druhy,  

b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné 

příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup 

k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, 

topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně 

bezpečnostních zařízení,  

c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 

činností,  

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy 

a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky 

požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,  
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e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika 

požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování 

předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,  

f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku 

požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k 

zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím 

uložená opatření,  

g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k 

provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,  

h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného 

sboru kraje1j) každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které 

vlastní nebo užívají.  

  

 (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování 

hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, 

stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství 

včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému 

záchrannému sboru kraje,1j) který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě 

může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto 

dotčena.1k)  

  

§ 6 

nadpis vypuštěn 

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným 

požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny  

  

a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí 

provozované činnosti,  

b) prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti 

provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky 

provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním 

předpisem,  

c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve 

lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,  

d) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených 

obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to 

není stanoveno zvláštními právními předpisy,1l) a zabezpečit provádění prací, které by mohly 

vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,  

e) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných 

nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně 

života a zdraví osob a majetku.  

  

 (2) Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odstavce 1 písm. b) 

musí odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení.  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=182606)



§ 6a 

Posouzení požárního nebezpečí 

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým 

požárním nebezpečím za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí posouzení 

požárního nebezpečí.  

  

 (2) Posouzení požárního nebezpečí obsahuje  

  

a) popis a posouzení rizik z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a 

majetku,  

b) zhodnocení možnosti provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru, včetně popisu 

jeho možných následků,  

c) systém řízení požární ochrany a  

d) návrhy na opatření ke snížení rizika možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat 

a majetku, návrhy na provedení záchranných prací a návrhy opatření k účinné likvidaci požáru, 

včetně stanovení lhůt k jejich plnění.  

  

 (3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba předloží posouzení požárního 

nebezpečí zpracované osobou uvedenou v § 11 odst. 1 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu 

státního požárního dozoru.  

  

 (4) Neshledá-li orgán státního požárního dozoru v posouzení požárního nebezpečí 

nedostatky, posouzení požárního nebezpečí schválí.  

  

 (5) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložené posouzení požárního 

nebezpečí vykazuje obsahové nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je zpět předkladateli 

s uvedením zjištěných nedostatků a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení 

vráceného posouzení po odstranění zjištěných nedostatků. Řízení lze přerušit na dobu 

stanovenou pro odstranění nedostatků a opětovné předložení.  

  

 (6) Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve lhůtě stanovené podle odstavce 5, orgán 

státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení posouzení požárního nebezpečí.  

  

 (7) Před změnou v provozované činnosti, která má vliv na obsah schváleného posouzení 

požárního nebezpečí, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předloží orgánu státního 

požárního dozoru ke schválení doplněné nebo je-li to vzhledem k rozsahu změny potřebné nové 

posouzení požárního nebezpečí. Do doby schválení předloženého materiálu nelze změny v 

provozované činnosti provést.  

  

 (8) Změny v objemu roční produkce nejsou důvodem pro předložení nového posouzení 

požárního nebezpečí, je-li toto schváleno výhradně pro činnost uvedenou v § 4 odst. 3 písm. b).  

  

§ 6b 

Dokumentace zdolávání požárů 
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 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým 

požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné 

podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci 

zdolávání požárů.  

  

 (2) Dokumentace zdolávání požárů obsahuje operativní plán zdolávání požárů a 

operativní kartu zdolávání požárů upravující zásady rychlého a účinného zdolávání požáru a 

záchrany osob, zvířat a majetku.  

  

 (3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba předloží dokumentaci zdolávání požárů 

zpracovanou osobou uvedenou v § 11 odst. 1 nebo 2 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu 

státního požárního dozoru.  

  

 (4) Neshledá-li orgán státního požárního dozoru v dokumentaci zdolávání požárů 

nedostatky, dokumentaci zdolávání požárů schválí.  

  

 (5) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložená dokumentace zdolávání 

požárů vykazuje obsahové nedostatky, pro které ji nelze schválit, vrátí ji zpět předkladateli s 

uvedením zjištěných nedostatků a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení 

po odstranění zjištěných nedostatků. Řízení lze přerušit na dobu stanovenou pro odstranění 

nedostatků a opětovné předložení.  

  

 (6) Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve lhůtě stanovené podle odstavce 5, orgán 

státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení dokumentace zdolávání požárů.  

  

 (7) Před změnou v provozované činnosti, která má vliv na obsah schválené dokumentace 

zdolávání požárů, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předloží orgánu státního 

požárního dozoru ke schválení novou dokumentaci zdolávání požárů. Do doby schválení 

předložené dokumentace nelze změny v provozované činnosti provést.  

  

 (8) Podle odstavců 1 až 7 se postupuje i v případě, kdy zpracování dokumentace 

zdolávání požárů stanoví dokumentace požární ochrany.  

  

§ 6c 

Prováděcí právní předpis stanoví 

  

a) hodnoty nahodilého požárního zatížení pro účely členění činností podle požárního nebezpečí,  

b) vymezení složitých podmínek pro zásah,  

c) množství, druhy a způsob vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob 

věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, jakož i požadavky 

na jejich projektování, montáž, provoz, kontrolu, údržbu a opravy,  

d) druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení,  

e) způsob vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce,  

f) lhůty a způsob provádění kontrol dodržování předpisů o požární ochraně,  
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g) postup při poskytování výrobků a vzorků orgánu státního požárního dozoru k provedení 

požárně technické expertizy za účelem zjišťování příčin vzniku požáru,  

h) způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním 

nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím a  

i) způsob posuzování požárního nebezpečí.  

  

nadpis vypuštěn 

§ 7 

 

 (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v 

takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.  

  

 (2) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší 

než 50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec 

povinností stanovených v § 5, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření 

pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak 

neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.1m)  

  

 (3) Vlastník nebo uživatel nástupní plochy pro požární techniku je povinen ji označovat 

a udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky.  

  

§ 8 

zrušen 

(1) Zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou 

pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, musí být v části stavby, v níž je 

služba poskytována, vybaveno  

 

a) elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,  

b) zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 

osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a). 

 

(2) Pokud je ve stavbě provozováno více zařízení sociálních služeb, které poskytují 

služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, a 

součet ubytovací kapacity těchto zařízení je nad 50 osob, postupuje se podle odstavce 1 

písm. a). 

 

(3) Na žádost provozovatele elektrické požární signalizace v části stavby, kde je 

poskytována sociální služba podle odstavce 1, hasičský záchranný sbor kraje připojí 

elektrickou požární signalizaci podle odstavce 1 písm. a) prostřednictvím zařízení 

dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a 

informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje, po splnění podmínek pro 

toto připojení. 

   

(4) Hasičský záchranný sbor kraje žádost podle odstavce 3 posoudí a písemně 

žadateli sdělí, za jakých podmínek lze připojení realizovat. Smlouva o připojení elektrické 

požární signalizace na pult centralizované ochrany obsahuje zejména označení smluvních 
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stran, podmínky připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany, 

cenu poskytovaných služeb, lhůtu a způsob její úhrady. Jednorázová úhrada za připojení 

a měsíční cena za připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany 

se nevyžaduje. 

§ 9 

zrušen 

 

(1) Nemovitou národní kulturní památku, která je vybavená elektrickou požární 

signalizací, lze na žádost provozovatele elektrické požární signalizace připojit 

prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na 

krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje. 

 

(2) Hasičský záchranný sbor kraje žádost posoudí a písemně žadateli sdělí, za 

jakých podmínek lze připojení realizovat. Smlouva o připojení elektrické požární 

signalizace na pult centralizované ochrany obsahuje zejména označení smluvních stran, 

podmínky připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany, cenu 

poskytovaných služeb, lhůtu a způsob její úhrady. Jednorázová úhrada za připojení a 

měsíční cena za připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany 

se nevyžaduje. 

 

§ 10 

zrušen 

 

§ 11 

Odborná způsobilost 

 

 (1) Plnění povinností podle § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpečovat pouze odborně 

způsobilé osoby, není-li dále stanoveno jinak. Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci 

a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých 

ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany 

nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou 

způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem, který odpovídá požadavkům 

uvedeným v odstavci 4, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před 

komisí ustavenou ministerstvem. Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci 

Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "hasičský záchranný sbor")1j) 

vykonávající funkce stanovené prováděcím předpisem k zákonu o hasičském záchranném 

sboru.  

  

 (2) Plnění povinností vyplývajících z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpečovat 

technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se 

získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.  

  

 (3) Fyzickým osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2 vydá ministerstvo osvědčení o 

odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení"). Ministerstvo může na návrh orgánu státního 

požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvědčení tomu, kdo při výkonu činnosti odborně 

způsobilé osoby nebo technika požární ochrany vykazuje závažné nedostatky.  
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 (4) Při zkoušce odborné způsobilosti se ověřuje znalost zejména  

  

a) právních předpisů a technických předpisů na úseku požární ochrany,  

b) požární bezpečnosti staveb a technologií,  

c) posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím,  

d) funkcí a technických vlastností požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a 

požárně bezpečnostních zařízení,  

e) fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchů, hašení a toxických účinků zplodin 

hoření.  

  

 (5) Činnost odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany může být vykonávána 

v pracovněprávním vztahu1n) anebo na základě zvláštního zákona.1o)  

  

 (6) Plnění úkolů podle § 5 odst. 1 písm. d) a e) a § 16a odst. 1 písm. c) může vykonávat 

preventista požární ochrany. Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě 

absolvování odborné přípravy (§ 16 odst. 1).  

  

 (7) Osoba odborně způsobilá podle odstavce 1 má odbornou způsobilost i k výkonu 

činnosti technika požární ochrany. Osoba odborně způsobilá podle odstavce 2 má odbornou 

způsobilost i k plnění úkolů podle odstavce 6.  

  

 (8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob ověřování odborné způsobilosti, vydávání 

a odnímání osvědčení, obsah a rozsah odborné přípravy.  

  

§ 12 

zrušen 

 

§ 13 

Preventivní požární hlídka 

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky  

  

a) v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným 

požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,  

b) v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje [§ 27 odst. 1 písm. f)] nebo obecně závazná 

vyhláška obce [§ 29 odst. 1 písm. o)].  

  

 (2) Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární 

ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat 

jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.  

  

§ 14 

zrušen 

 

§ 15 
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Dokumentace požární ochrany 

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 

2 a 3 jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky 

požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.  

  

 (2) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah a vedení dokumentace požární 

ochrany.  

  

§ 16 

Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 

 

 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 

2 nebo 3 jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou 

přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů 

požární ochrany.  

  

 (2) Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické 

osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo 

podnikající fyzické osobě.1n) Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro 

ostatní zaměstnance.  

  

 (3) Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob 

nebo podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto 

osoby vykonávají činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.  

  

 (4) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah, rozsah a lhůty školení zaměstnanců 

o požární ochraně, jakož i odborné přípravy preventistů požární ochrany a zaměstnanců 

zařazených do preventivních požárních hlídek.  

  

§ 16a 

 

 (1) U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené 

v § 4 odst. 2 provádí  

  

a) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení vedoucích zaměstnanců o 

požární ochraně,  

b) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany odbornou přípravu preventistů 

požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,  

c) proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany školení ostatních 

zaměstnanců o požární ochraně.  

  

 (2) U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené 

v § 4 odst. 3 provádí  
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a) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení vedoucích zaměstnanců o 

požární ochraně,  

b) odborně způsobilá osoba odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců 

zařazených do preventivních požárních hlídek,  

c) technik požární ochrany nebo proškolený vedoucí zaměstnanec školení ostatních 

zaměstnanců o požární ochraně.  

nadpis zrušen  

 

§ 17 

Základní povinnosti fyzických osob 

 

 (1) Fyzická osoba je povinna  

  

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, 

elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých 

nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem 

zapálení,  

b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,  

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,  

d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu 

stanoveném zákonem,  

e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany 

za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v 

provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení 

a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,  

f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru 

a pro záchranné práce,  

g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování 

příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo 

vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,  

h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár 

vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,  

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.  

  

 (2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit 

následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým 

jednáním nezpůsobily požár.  

  

 (3) Fyzická osoba nesmí  

  

a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,  

b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost 

požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,11  

c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo 

jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,  
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d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,  

e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,  

f) provádět vypalování porostů.  

  

 (4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve 

stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.  

  

 (5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle 

odstavce 1 písm. a). 

 

§ 31 

Výkon státního požárního dozoru 

 

 (1) Státní požární dozor se vykonává 

  

a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, 

b) posuzováním 

1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby nebo 

zařízení uvedených v bodech 3 až 8, 

2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 

vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 4 až 8, 

3. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 5 až 

7 stavebního zákona, jedná-li se o nadzemní vedení, 

4. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) 

stavebního zákona, jedná-li se o stavbu rodinného domu a stavbu pro rodinnou rekreaci s 

celkovou zastavěnou plochou nad 200 m2, 

5. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b) a c) 

stavebního zákona, 

6. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. d) 

stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými 

kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny, 

7. dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, 

mající charakter budovy pro bydlení a ubytování nebo administrativní budovy určené souborně 

pro více než 50 osob, 

8. projektové dokumentace stavby, která primárně vyžaduje stavební povolení, včetně 

projektové dokumentace staveb uvedených v bodech 4 až 7, pokud budou schvalovány v režimu 

stavebního povolení, 

9. dokumentace ke změně v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu 

výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změně činnosti u staveb uvedených v bodech 3 až 

8, 

10. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o dokumentaci k povolení 

změny stavby před jejím dokončením, nebo dokumentace k nařízení nezbytných úprav, 

11. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o udržovací práce dle § 

104 odst. 1 písm. j) nebo stavební úpravy dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona. 
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Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního 

předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární 

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

b) posouzením stavební nebo územně plánovací dokumentace 

1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby, 

2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 

vztahující se k umístění stavby, 

3. projektové dokumentace stavby nebo dokumentace pro ohlášení stavby, v těch 

případech, kdy se podle stavebního zákona nevyžaduje pro ohlášení stavby projektová 

dokumentace, nebo 

4. dokumentace ke změně v užívání stavby. 

Posouzení se provede v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního 

předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení 

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

dozor, 

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z 

posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z 

vydaných stanovisek, 

d) posuzováním a typovým schvalováním zařízení dálkového přenosu určeného pro účely 

Hasičského záchranného sboru České republiky, 

e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím, 

e) schválením posouzení požárního nebezpečí činností a schválením dokumentace 

zdolávání požárů, 

f) zjišťováním příčin vzniku požárů, 

g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§ 65 odst. 1 písm. b) až 

d)], 

h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření. 

  

 (2) V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán 

vykonávající státní požární dozor stanoví kontrolované osobě lhůtu pro podání písemné zprávy 

o odstranění nedostatků uloženém podle odstavce 1 písm. h) orgánu vykonávajícímu státní 

požární dozor. 

  

 (3) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených 

požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko podle stavebního zákona. 

  

 (4) Podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci podle odstavce 1 písm. b) 

předkládá orgánu vykonávajícímu státní požární dozor stavebník v listinném vyhotovení. 

 

(5) Závazné stanovisko podle odstavce 3 vydává  

a) v rozsahu § 39 odst. 1 písm. c) krajské ředitelství hasičského záchranného sboru kraje; 

nadřízeným správním orgánem příslušným k potvrzení nebo změně závazného stanoviska 

je ředitel krajského ředitelství HZS kraje, 

b) v rozsahu § 39 odst. 1 písm. d) hasičský záchranný sbor kraje; nadřízeným správním 

orgánem příslušným k potvrzení nebo změně závazného stanoviska je generální ředitelství 

HZS. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=182606)



 

ODDÍL TŘETÍ 

 

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti 

 

§ 39 

 

(1) Na základě požárně bezpečnostních kritérií se stavby člení na 

 

a) stavby kategorie 0, nepředstavující z hlediska požární bezpečnosti zvláštní nebezpečí, 

b) stavby kategorie I, představující z hlediska požární bezpečnosti mírné nebezpečí, 

c) stavby kategorie II, představující z hlediska požární bezpečnosti vyšší nebezpečí, 

d) stavby kategorie III, představující z hlediska požární bezpečnosti vysoké nebezpečí. 

 

(2) Prováděcí právní předpis stanoví kritéria a charakteristiku kategorie stavby z 

hlediska požární bezpečnosti a další podmínky pro zařazení stavby do kategorií podle 

odstavce 1. 

 

§ 40 

 

(1) Státní požární dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u 

stavby kategorie 0 a I.  

 

(2) Pro stavbu uvedenou v § 39 odst. 1 písm. b), c) nebo d) se zpracovává požárně 

bezpečnostní řešení podle zvláštního právního předpisu13). V požárně bezpečnostním 

řešení jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými 

podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb stanovenými prováděcím právním 

předpisem15). 

________________ 
15) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

 

§95 

Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení 

 

 Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou rozhodování podle § 

68 odst. 2 a § 73 odst. 3. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí 

nebo jiné úkony podle stavebního zákona jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a 

nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Stanoviska uplatněná k návrhu 

regulačního plánu nejsou správním rozhodnutím. 

 

Správní řád se nepoužije na rozhodování podle § 73 odst. 3. Stanoviska vydávaná 

podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního 

zákona jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou samostatným 

rozhodnutím ve správním řízení. Stanoviska uplatněná k návrhu regulačního plánu 

nejsou správním rozhodnutím. 

 

§ 101 
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 Ministerstvo vydá 

a) prováděcí právní předpisy k provedení § 6c, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 

5, § 24 odst. 2, § 31a, § 39 odst. 2, § 44 odst. 3, § 45 odst. 2, § 47 odst. 3, § 65 odst. 8 písm. a), 

c) a d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 7, § 88 odst. 2, § 91 odst. 2 a § 93 odst. 3, 

b) po projednání s Ministerstvem zdravotnictví prováděcí právní předpis k provedení § 65 odst. 

7 písm. b), 

c) po projednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

prováděcí právní předpis k provedení § 25 odst. 3. 

 

239/2000 Sb. 

ZÁKON 

ze dne 28. června 2000   

 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

 

§ 10 

 

 (1) Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a 

likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. 

  

 (2) Krajský úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1 

  

a) organizuje součinnost mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími správními 

úřady a obcemi v kraji, zejména při zpracování poplachového plánu integrovaného záchranného 

systému, zajišťuje havarijní připravenost a ověřuje ji cvičeními (§ 17), 

b) usměrňuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje, 

c) sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a územních správních úřadů 

s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva, 

d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen 

"havarijní plán kraje"), 

e) zpracovává poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje, 

f) spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu kraje podle zvláštního právního 

předpisu,13) 

g) uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní smlouva 

schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

nebo v předcházející obdobné sbírce nestanoví jinak. 

  

 (3) Pokud zóna havarijního plánování8) zasahuje území více než jednoho správního 

obvodu obce s rozšířenou působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území 

jiného kraje, zpracovává krajský úřad ve spolupráci s dotčenými obecními úřady obcí s 

rozšířenou působností plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje 

nebezpečí (dále jen "vnější havarijní plán"). V případě, že zóna havarijního plánování zasahuje 

území více krajů, zabezpečuje koordinaci zpracování vnějšího havarijního plánu a společné 

řešení mimořádné události krajský úřad, na jehož území se zdroj nebezpečí nachází. 
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 (4) Pro zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů je krajský úřad 

oprávněn za podmínek ochrany údajů využívat, shromažďovat a evidovat údaje z krizového 

plánu kraje podle zvláštního právního předpisu6) 

  

 (5) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 plní hasičský záchranný sbor kraje 

zřízený podle zvláštního zákona2) Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále 

  

a) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí integrovaného záchranného 

systému, 

b) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek 

integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu 

zřizuje vzdělávací zařízení, 

c) zabezpečuje varování a vyrozumění, 

d) koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných a 

likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra, 

e) organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších 

ochranných opatření, 

f) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, 

potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, 

g) organizuje a koordinuje humanitární pomoc, 

h) organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany, 

i) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní 

ochrany v kraji, 

j) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního 

nouzového plánování při přípravě na mimořádné události. 

  

  (6) Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení 

a ve společném územním a stavebním řízení14) z hlediska ochrany obyvatelstva.  

 

(6) V rozsahu stanoveném jiným právním předpisem27) je hasičský záchranný sbor 

kraje dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a ve společném územním a 

stavebním řízení 14) z hlediska ochrany obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor kraje je 

příslušný před uvedením stavby do užívání kontrolovat dodržení podmínek ochrany 

obyvatelstva. 

 

  (7) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 tak, aby byly přiměřené 

a svým obsahem a rozsahem odpovídaly účelu a podmínkám konkrétní mimořádné události. 

 

 
27) § 39 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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