Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydání obecně závazné vyhlášky obce k vydání Požárního řádu obce
_____________________________________________________________________
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• ustanovení § 1012 :
„Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně
nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru
přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat
takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. „
• ustanovení § 1013 odst. 1:
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach,
světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek
jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně
omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se
přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru
takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní
právní důvod.“
• ustanovení § 2895:
„Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech
stanovených zvlášť zákonem.“
• ustanovení § 2896:
„Oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám
vylučuje nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před
vznikem újmy, může být takové oznámení posouzeno jako varování před
nebezpečím.“

• ustanovení § 2897:
„Vzdá-li se někdo práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku a je-li
vzdání zapsáno do veřejného seznamu, působí to i proti pozdějším
vlastníkům.“
• ustanovení § 2898:
„Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost
k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo
způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání,
které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli
újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.“
• ustanovení § 2899:
„Kdo pro sebe přijal nebezpečí oběti, byť tak učinil za takových okolností, že to
lze považovat za neprozřetelné, nevzdal se tím práva na náhradu proti tomu,
kdo újmu způsobil.“
• ustanovení § 2900:
„Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý
povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na
svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.“
• ustanovení § 2901:
„Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má
povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci
nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi
osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností
a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící
závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.“
• ustanovení § 2910:
„Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem
a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co
tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného
práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na
ochranu takového práva.“

• ustanovení § 2911:
„Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se
za to, že škodu zavinil z nedbalosti.“
• ustanovení § 2912:
„1) Nejedná-li škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností v soukromém
styku důvodně očekávat, má se za to, že jedná nedbale.
2) Dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo
zaváže-li se k činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti
zapotřebí, a neuplatní-li tyto zvláštní vlastnosti, má se za to, že jedná
nedbale.“
• ustanovení § 2913:
„1) Poruší-li strana povinnosti ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou
druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti
zjevně sloužit.
2) Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době,
kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou
byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě
nezprostí.“
• ustanovení § 2914:
„Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného
pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám.
Zavázal-li se však někdo při plnění jiné osoby provést určitou činnost
samostatně, nepovažuje se za pomocníka; pokud ho však tato jiná osoba
nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho
povinnosti k náhradě škody.“
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
• ustanovení § 4 odst. 2:
„Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje.“

• ustanovení § 5 odst. 1 písm. a):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neuposlechne výzvy úřední
osoby při výkonu její pravomoci,“.
• ustanovení § 8 odst. 1 a 2:
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně
a) způsobí škodu na cizím majetku
1. krádeží,
2. zpronevěrou,
3. podvodem, nebo
4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku;
pokus tohoto přestupku je trestný,
b) neoprávněně užívá cizí majetek,
c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo
d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla
získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc
bylo opatřeno.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) způsobí škodu na cizím majetku
1. krádeží,
2. zpronevěrou,
3. podvodem, nebo
4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku;
pokus tohoto přestupku je trestný,
b) neoprávněně užívá cizí majetek,
c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo
d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla
získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc
bylo opatřeno.“
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
•

ustanovení § 1 odst. 1:
„Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví
občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností
ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení

a působnosti orgánů státní správy a samosprávy a na úseku požární ochrany,
jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.“
•

ustanovení § 1 odst. 2:
„Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru,
neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů,
živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat
přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení
sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost,
a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.“

•

ustanovení § 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 bezpečností
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, 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,
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 kraje 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, který může stanovit další podmínky pro tuto činnosti, popřípadě
může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů
nejsou tímto dotčena.“
•

ustanovení § 7 odst. 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.“

• ustanovení § 13 odst. 1 a 2:
„(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.“

• ustanovení § 17 odst. 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, která
vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární
bezpečnosti výrobků nebo činností.“
•

ustanovení § 17 odst. 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.“

•

ustanovení § 17 odst. 3:
„Fyzická osoba nesmí
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo
zneužívat linku tísňového volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá
odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
zvláštními právními předpisy,
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití
hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany
a požárně bezpečnostních zařízení,
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.“

•

ustanovení § 29 odst. 1:
„Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí
hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního
právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné
práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
v mimopracovní době poskytuje odměnu,
b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce,
d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských
záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů
a dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby
vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za
ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době nebo

g)
h)

i)
j)
k)

l)

m)

n)
o)

v době, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, zúčastní
zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních
pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného
cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce preventivní zdravotní prohlídky,
zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně
bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního
obvodu,
zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou
použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů
a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru
v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz
a vybavení těchto jednotek,
spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení
požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční
prostředky,
organizuje preventivně výchovnou činnost,
obecně závaznou vyhláškou
1. vydává požární řád obce,
2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.“

•

ustanovení § 29 odst. 2:
„Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnických osobám
a podnikajících fyzickým osobám.“

•

ustanovení § 29 odst. 3:
„Obecní úřad na úseku požární ochrany
a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce na jejich odborné přípravě,
b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu
a válečného stavu.“

•

ustanovení § 29 odst. 4:

„Vybrané obecní úřady
a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení
požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,
b) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce k zásahům mimo svůj územní obvod,
c) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného
pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují
nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně
jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.“
•

ustanovení § 78 odst. 1:
„Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo
a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na
označených místech,
b) neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany,
ačkoliv je k tomu povinen podle rozhodnutí hasičského
záchranného sboru kraje nebo obce,
c) neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky
požární ochrany vydané podle § 88 odst. 1 písm. a),
d) poruší zásady bezpečného provozu
plynových a jiných spotřebičů a komínů,

tepelných,

elektrických,

e) neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné
prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení,
poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných
prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení,
f) vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo
zneužije linku tísňového volání,
g) nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární
bezpečnosti výrobků nebo činností,
h) neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené
lhůtě nesplní opatření uložená orgánem státního požárního dozoru,
i) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním
požáru, ačkoli je k tomu povinen,
j) neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných
úkonů ke zjišťování příčiny vzniku požáru nebo bezúplatně
neposkytne výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické
expertizy,

k) nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými
nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávném
skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením
elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení,
l) nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného
ohně nebo jiného zdroje zapálení,
m) nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky
pro rychlé zdolávání požáru a pro provádění záchranných prací
nebo neumožní jednotce požární ochrany vstup na nemovitost při
zdolávání požáru nebo provádění záchranných prací anebo jinak
ztíží provedení opatření nutných ke zdolávání požáru nebo při
provádění záchranných prací,
n) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí
o zákazu činnosti anebo rozhodnutí o zastavení provozu,
o) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá
odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
zvláštními právními předpisy,
p) zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které
nemohou posoudit následky svého jednání,
r) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,
s) vypaluje porosty,
t) neoznámí
bezodkladně
místně
příslušnému
hasičskému
záchrannému sboru kraje požár v objektech a jiných místech, které
vlastní nebo užívá,
u) omezí nebo znemožní použití označení nástupních ploch pro
požární techniku,
v) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel
jednotek požární ochrany,
z) neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo
umožněno použití požární techniky k hašení požáru, neplní
povinnosti k ochraně lesů před požáry podle § 7 odst. 2 nebo neplní
povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2, nebo
aa) kdo provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem.“
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů
•

ustanovení § 1 odst. 2:
„Dokumentaci požární ochrany obce tvoří:

a) dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
nebo společné jednotky požární ochrany,
b) řád ohlašovny požárů,
c) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti
d) požární řád obce,
e) dokumentace k zabezpečení
1. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob,
2. úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu
a válečného stavu,
f) plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů
vybraných obcí a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště.“

•

ustanovení § 1 odst. 3:
„Součástí dokumentace požární ochrany krajů a obcí je také další
dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná
a vedená podle zvláštních právních předpisů.“

•

ustanovení § 15 odst. 1:
„1) Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci a obsahuje:
a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární
ochrany v obci,
b) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní
situaci,
c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci,
d) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav
a vybavení,
e) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění
jejich trvalé použitelnosti,
f) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro
zajištění jejich trvalé použitelnosti,
g) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár,
jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou
„Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde
hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150,

h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.“
•

ustanovení § 15 odst. 2:
„Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární
ochrany z požárního poplachového plánu kraje.“

•

ustanovení § 17 (Způsob uložení a kontroly dokumentace požární ochrany
kraje a obce):
„1) Dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla k dispozici zejména
orgánům krajů a obcí a kontrolním orgánům.
2) Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany krajů a obcí, případně
vyhodnocení její účinnosti provádí ten, kdo dokumentaci vydal, a to jedenkrát
ročně.“

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
ve znění pozdějších předpisů
•

ustanovení § 42 (Tepelné spotřebiče):
„1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů,
u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz,
kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky
a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.
2) V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost
spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích
předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou
dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních
požadavků.
3) Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do
nehořlavých uzavíratelných nádob.“

•

ustanovení § 43 (Komíny a kouřovody):
„1) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby
byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných
spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem
stanoveným zvláštním právním předpisem.
2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné
považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu
komínového tělesa.“

•

ustanovení § 44 (Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky):
„1) Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých
anebo hoření podporujících látek.
2) Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu
a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.
3) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly,
nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé
a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto
účelu určeny.
4) Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách
bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin
potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů
v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.
5) V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných
hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní
automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na
jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají,
s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.
6) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy,
kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných
a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy
ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích,
kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových
domů a ubytovacích zařízení.“

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
•

ustanovení § 39:
1) Prověřovací cvičení je určeno k prověrce akceschopnosti jednotek,
k prověření požárního řádu obce, k prověření dokumentace zdolávání
požárů, havarijních plánů nebo k ověření součinnosti mezi jednotkami
a složkami integrovaného záchranného systému. Součástí tohoto cvičení
může být i vyhlášení cvičného požárního poplachu. Taktické cvičení se
provádí za účelem přípravy jednotek nebo štábů na zdolávání požárů nebo
záchranné práce při mimořádných událostech.
2) Prověřovací cvičení je oprávněn nařídit
a) generální ředitel nebo jeho zástupce,

b) ředitel hasičského záchranného sboru kraje nebo jeho zástupce,
c) ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru kraje nebo
jeho zástupce,
d) velitel jednotky a příslušníci, kteří v rámci výkonu státního požárního
dozoru kontrolují akceschopnost jednotky,
e) starosta obce pro jednotku, kterou obec zřídila,
f) statutární zástupce právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
pro jednotku, kterou zřídily.
3) Při ohlášení požáru nebo mimořádné události musí být ohlašovna požáru,
operační středisko nebo jiné místo, kterým e požár nebo mimořádná událost
ohlašuje, upozorněny, že jde o prověřovací cvičení, pokud nejsou sami
prověřovány.
4) Taktická cvičení organizují velitelé jednotek v souladu s ročním plánem
odborné přípravy. Dokumentaci taktického cvičení schvaluje ředitel územního
odboru hasičského záchranného sboru kraje v případě, že se do taktického
cvičení zapojují dvě a více jednotek nebo ředitel hasičského záchranného
sboru kraje, pokud cvičení svým rozsahem přesáhne územní působnost
územního odboru hasičského záchranného sboru kraje.“
Nařízení krajů – dle zákonných zmocnění dle § 27 odst. 2 písm. a) a b) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 27 odst. 2:
„Rada kraje
a) vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje,
b) stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení
1. plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,
2. zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,
3. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
4. požární ochrany v budovách zvláštního významu,
5. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.“

Aktualizováno k datu: 25. dubna 2018

