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V. 

Platné znění vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., 

s vyznačením navrhovaných změn: 

§ 7 

Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení 

 (1) Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně 

ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních 

přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v § 6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek,  

a v případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení 

také koordinačních funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení 

požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho 

požárně bezpečnostní funkci. Při koordinačních funkčních zkouškách se ověřuje, zda požárně 

bezpečnostní funkce systému jako celku odpovídá projekčním a technickým požadavkům. 

 (2) Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních 

požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové 

dokumentace nebo prováděcí dokumentace. 

 (3) Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje 

dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, nebo koordinační funkční zkoušce, kontrole 

provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto 

vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní 

dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost 

prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha). 

(4) Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu 

stanoveném právními předpisy, normativními požadavky13) a průvodní dokumentací jeho 

výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo 

prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.   

U objektu uvedeného v příloze č. 6 a za podmínek stanovených touto přílohou se provádí 

kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v rozsahu stanoveném 

právními předpisy, normativními požadavky13) a průvodní dokumentací jeho výrobce 

nejméně jednou za 20 měsíců, pokud výrobce nestanoví lhůtu kratší. 

 (5) Při provozu, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách požárně 

bezpečnostního zařízení, u něhož není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje 
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výrobce, se postupuje podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem 

technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně bezpečnostního zařízení. 

 (6) Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí 

se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. 

Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu  

a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí  

v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se 

zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. 

 (7) Při opravách požárně bezpečnostního zařízení lze používat pouze náhradní díly 

odpovídající technickým podmínkám výrobce. Změny součástí systému požárně 

bezpečnostního zařízení, které jsou výrobky stanovenými podle zvláštního právního předpisu14) 

(hlavních funkčních komponentů) a takové jeho změny, které mají vliv na funkci požárně 

bezpečnostního zařízení, se považují za udržovací práce na stavbě, které by mohly ovlivnit 

požární bezpečnost stavby.15) 

 (8) Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vždy 

obsahuje následující údaje: 

a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně 

bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo 

jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, 

příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby, 

b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení 

provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a), 

c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak 

i výrobní číslo kontrolovaného zařízení, 

d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich 

odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení, 

e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti, 

f) písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, 

datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla;  

u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním 

čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu;  

u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele. 

* * * 
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. 

Seznam objektů, u kterých se kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení 

provádí nejméně jednou za 20 měsíců 

1. EDU SO 800/1-01,02 Reaktorovna HVB I a II 

2. EDU SO 490/1-01,02 Strojovna HVB I a II 

3. EDU SO 805/1-01,02 Podélná etažerka I a II 

4. EDU SO 806/1-01 – 04  Příčná etažerka I - IV 

5. EDU SO 530/1-01,02 Dieselgenerátorová stanice 

6. EDU SO 522/1-01,02 Blokové transformátory a transformátory vlastní spotřeby 

7. EDU SO 350/1-01,02 Kabelové kanály mezi důležitými objekty 

8. ETE SO 800/01-03,04-06 Budova reaktoru HVB 

9. ETE SO 490/01,02  Strojovna HVB 

10. ETE SO 500/01,02  Rozvodna HVB 

11. ETE SO 510/01,02  Transformátory vyvedení výkonu a transformátory vlastní 

spotřeby 

12. ETE SO 522/01,02 Rozvodny rezervního napájení (včetně transformátorů 

rezervního napájení) 

13. ETE SO 442/01,02,03 Dieselgenerátorová, kompresorová a čerpací stanice 

14. ETE SO 350/02  Kabelové kanály mezi důležitými objekty 

 

Výjimku podle § 7 odst. 4 věty druhé lze uplatnit za splnění těchto podmínek: 

a) výjimka se vztahuje na požárně bezpečnostní zařízení, které je nepřístupné z provozních nebo 

bezpečnostních důvodů a fyzickou kontrolu provozuschopnosti nelze provést jiným způsobem, 

b) výjimku lze uplatnit na požárně bezpečnostní zařízení nebo jeho část, u něhož je provedení 

kontroly provozuschopnosti fyzicky proveditelné, a 

c) provozovatel jaderného zařízení vede evidenci zařízení podle písmene b), u nichž je tato výjimka 

uplatněna; součástí evidence je souhlas výrobce požárně bezpečnostního zařízení s provozem 

zařízení za podmínek uplatněné výjimky. 

 

Vysvětlivky zkratek: 

EDU  Elektrárna Dukovany 

ETE  Elektrárna Temelín 

HVB  hlavní výrobní blok 

SO  stavební objekt 
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