
 

Požární ochrana 

 

Obecně  

 

Výčet konkrétních povinností v oblasti požární ochrany se pro podnikatele odvíjí od toho, do jaké 

kategorie požárního nebezpečí se začleňují jimi provozované činnosti. Existují však i obecné 

povinnosti, které jsou společné pro všechny, tedy i pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. 

Na co bychom si tedy jako právnické a podnikající fyzické osoby měli dávat pozor? Co všechno patří 

mezi naše základní povinnosti? 

•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. O veškeré přístroje je třeba se náležitě starat a udržovat je v provozuschopném stavu.  

•Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce – tj. 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. 

•Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 

činností. 

•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. 

•Formou preventivních požárních prohlídek pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o 

požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady. Prohlídky se provádějí ve všech 

objektech a zařízeních, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním 

nebezpečím (u zvýšeného požárního nebezpečí min. jednou za 6 měsíců, u vysokého požárního 

nebezpečí min. jednou za 3 měsíce). U činností bez zvýšeného požárního nebezpečí se prohlídky 

provádějí min. jednou ročně, ale pouze v provozech, kde se na pracovištích pravidelně vyskytují 

nejméně 3 osoby současně. Prohlídky vykonává buď odborně způsobilá osoba, technik požární 

ochrany nebo preventista požární ochrany a její provedení se dokládá záznamem do požární 

knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem. 

•Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku 

požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace a ve stanovených 

lhůtách splnit jím uložená opatření. 

•Poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k 

provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru. 

•Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného 

sboru kraje každý požár vzniklý při provozovaných činnostech nebo v užívaných prostorách. 

 

Dokumentace požární ochrany 

 

Dokumentaci musí mít v pořádku všichni, včetně provozovatelů činností bez zvýšeného nebezpečí. U 

činností se zvýšeným a vysokým nebezpečím jsou ovšem kritéria legislativou nastavena mnohem 

přísněji; tam už je potřeba se s požadavky na dokumentaci důkladně seznámit, aby nebylo nic 

zanedbáno. Dokumentaci požární ochrany zpracovává a popřípadě vede odborně způsobilá osoba nebo 

technik požární ochrany. 



 

Základní druhy dokumentace a jejich předepsaný obsah 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým 

požárním nebezpečím 

•označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována  

•údaje o provozované činnosti a jejich charakteristiky důležité pro začlenění 

•prohlášení podnikatele 

 

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

Upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících 

z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Musí 

vždy obsahovat přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím, s uvedením 

požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti. Dále může obsahovat např. individuální příkazy a 

zákazy, vymezení požadavků na údržbu technologických zařízení včetně požadavků na odbornou 

kvalifikaci lidí, kteří ji provádějí, určení ohlašoven požárů, zajištění požární ochrany v mimopracovní 

době apod. 

Požární řád 

•stručný popis provozované činnosti a její charakteristiky podle požárního nebezpečí 

•požárně technické charakteristiky látek a jejich nejvyšší přípustné množství 

•stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru 

•vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti 

•stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zajištění volných únikových cest 

•jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance 

•v příloze jsou uvedeny pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění 

výstražných značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.  

Požární poplachové směrnice 

•způsob a místo ohlášení požáru 

•způsob vyhlášení požárního poplachu a další postup (evakuace, pomoc osob při zdolávání požáru 

•telefonní čísla ohlašovny požáru, tísňového volání a dodavatelů elektřiny, plynu a vody 


