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Sdružení	výrobců	hasicích	přístrojů
Stanislav	Šimák
Srch	229
533	52	Staré	Hradiště	- Pardubice

Vyřizuje:
Naše	značka:	

V	Praze	dne 2. 2. 2014

Věc: Odpověď	na	dopis	ze	dne	22. 1. 2015

Vážený	pane	Šimáku,

dovolte,	 abych	 Vám	 poděkoval	 jménem	 prezidia	 i	 jménem	 svým	 za	 přání	 do	 roku	 2015	 a	 toto	 přání	
upřímně	opětuji	Vám i	členům	vašeho	sdružení.

Děkuji	za	Vaši	reakci k novele	vyhlášky	246/2001	Sb.,	i	když	mě	mrzí	ironie,	která	je	z Vašeho	dopisu	
cítit. Rozumím-li	 správně,	 celá	 podstata	 spočívá	 v nespokojenosti, vyplývající	 z Vaší	 domněnky
ohledně	 nedostatečného	 hájení	 zájmů, firem	 působících	 v oblasti	 výroby	 a	 servisu	 hasicích	
přístrojů v souvislosti	 s připomínkovým	řízením	k novele	 zmíněné	vyhlášky. Proto	 si	dovolím	 tuto	Vaší
domněnku uvést	na	pravou	míru.	

V žádném	případě	není	pravdou,	že	bychom	opomenuli	výhradu k navrhované	novele	§	9	odst.	2, což	
byste	 při	 komplexním	 prostudování	 celého	materiálu	 sám	 snadno	 zjistil,	viz	 poslední	 připomínka	 na	
straně	 č.	 4	 v materiálu	 „Připomínky	 k novele	 vyhlášky	 č.	 246/2001	 Sb.“. Tato	 připomínka byla	
v připomínkovém	řízení	ponechána	jako	nevypořádaná,	tzn.,	že	jsme	s navrhovanou	úpravou	nesouhlasili,	
a	trvali	jsme	na	původním	znění tedy	ponechání	slova	„způsobu“.

V této	 věci	 stojí	 za	 zmínku	 i	 fakt, že	 všichni	 členové	 PKPO	 byli	 požádáni,	 aby	 zaslali	 své	 připomínky	
k návrhu	vyhlášky.	Bohužel	od	nikoho	z členů,	kteří	se	zabývají	servisem	hasicích	přístrojů a	bohužel	
ani od Sdružení	výrobců	hasicích	přístrojů, jsme	žádné	připomínky	k navrhované	novele	vyhlášky	
neobdrželi.	Jediné připomínky	za	oblast	hasicích	přístrojů jsme	obdrželi	od pí	Heleny	Pekarové	za	firmu
Pyroservis.	

Minulý	týden	byl	vydán	ProfesníK č.	246,	ve kterém	je	celý	průběh	připomínkového	řízení	ze	strany	
PKPO	popsán. Byly	zde	odkazy	i	na	všechny	související	dokumenty	(dopisy,	připomínky,	návrh	vyhlášky,	
apod.).	Domnívám	se,	že	jsme	udělali	vše,	co	bylo	možné a jsem	přesvědčen,	že	přes	velmi	krátký	čas	na	
zpracování	jsme	postihli	ve	svých	připomínkách	nejožehavější	problémy	navrhované	novely.

Chápu,	 že jako	 zástupce	 sdružení	 hasicích	 přístrojů	 prosazujete názory	 členů	 sdružení	 a	 hájíte
především	vaše	zájmy.	Nerozumím	však	tomu,	proč	se	ozýváte	až	nyní	a	proč	jste	nevyužil možnost	
aktivně	se	zapojit	do	připomínkového	řízení a	formulovat	jasně	připomínky	k paragrafům,	které	se	vás	
bezprostředně	dotýkají.
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Snahou	PKPO	je	dívat	se	na	problematiku	požární	bezpečnosti	jako	na	celek	a	neprosazovat	pouze	zájmy	
jednotlivých	 sekcí	 či	 skupin	 nebo	 snad	 výrobců.	Rozhodně	 odmítám,	 že	 by	 složení	 prezidia	 bránilo	
v objektivním	posuzování	situace	a	opomíjelo	nebo	snad	dokonce	znevýhodňovalo	některé	oblasti	
požární	bezpečnosti.	To,	že	se	členská	základna	PKPO	od	 jejího	vzniku	proměnila	a	značně	 rozšířila	 je	
přirozený	vývoj	a	myslím,	že	nás	může	jen	těšit,	že	dnes	PKPO	sdružuje	tolik	různorodých	firem,	kterým	
jde	o	společnou	věc.	

Názory	našich	členů	a	 jejich	podněty	nás	zajímají	 a	proto	bych	byl	 rád,	kdybychom	se	mohli	 sejít	na	
společném	jednání,	kde	bychom	mohli	osobně	prodiskutovat	Vaše	náměty, což	bude	jistě	přínosnější	
než	ironická	korespondence. Navrhněte prosím	termín	setkání,	který	by	Vám	vyhovoval,	případně	si	
Vás	tímto	dovoluji	pozvat	na	nejbližší	jednání	prezidia,	které	se	uskuteční	dne	10.	2. 2015 od	13,00	
hod.	do	20,00	hod.	v sídle	PKPO,	kde	Vás	jako	bývalého	člena	prezidia	rádi	uvítáme.

Závěrem	bych	 chtěl	 ještě	 zdůraznit,	 že	případné	výhrady	k novele	vyhlášky	 i	přes	 její	 vyhlášení	 ve	
Sbírce	zákonů	 jsou	 i	nadále	prezidiem	v písemné	podobě vítány,	 neboť	budou	sloužit	 jako	podklad	
pro	 další	 jednání	 o	 právní	 úpravě	 týkající	 se	 oblasti	 požární	 ochrany. Napište	 nám	prosím	konkrétní	
argumenty	či	poznatky	z praxe,	které	podpoří	naši	argumentaci	pro	ponechání	gesce	výrobců	nad	
kontrolami,	opravami	a	údržbou	hasicích přístrojů.

S	pozdravem

Fratišek	Kregl
prezident	PKPO




