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Předmět: návrh opatření pro nouzový stav koronavirové pandemie v oblasti kontrol PBZ a plnění 
povinností na úseku požární ochrany 
 
 

Vážený pane generální řediteli,  
 
v souvislosti s probíhající koronavirovou situací v České republice navrhuje Profesní komora 
požární ochrany, z.s. přijmout dočasné opatření v souvislosti s kontrolami Požárně 
bezpečnostních zařízení. Důvodem je stav, kdy je v době krize provedení těchto kontrol 
z epidemiologických i kapacitních důvodů problematické a může docházet k situacím, kdy 
budou provozovatelé vystaveni sankci, aniž by byl porušen princip funkčnosti a bezpečnosti.  
 
Toto opatření má za cíl umožnit provozovatelům PBZ zajistit bezpečnost a provozuschopnost 
tak, aniž by došlo k újmě na zdraví a majetku osob a zároveň nezpůsobí provozovatelům 
sankční stav. Text opatření striktně vymezuje povinnosti a možnosti zajištění provozu 
uvedených zařízení a Profesní komora požární ochrany považuje za nutné, aby byl tento stav 
upraven.  
 
Žádáme o přijetí legislativně vhodného opatření, aby nedocházelo ke shora uvedeným 
nesrovnalostem a případným problémům. 
 
Návrh opatření: 
 

A. V době nouzového stavu a v době, kdy z Nařízení vlády nebo příslušného ministerstva 
musí být uzavřeny provozy, kde je instalován systém elektrické požární signalizace 
vyžadující trvalou ostrahu u ústředny se tato ostraha nevyžaduje za těchto podmínek:  

− jedná se o systém elektrické požární signalizace instalovaný pouze pro ochranu 
osob, například školy, úřady, hotely, polikliniky, administrativní prostory, 
prodejny, a podobně, 
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− systém elektrické požární signalizace není vázán na ovládání jiných požárně 
bezpečnostních zařízení, například stabilní hasicí zařízení, zařízení pro ovládání 
odvodu kouře a tepla, nucené větrání chráněných únikových cest, pokud se 
v objektu nenachází osoby v počtu více než 10 osob, a podobně 

− v prostorech střežených elektrickou požární signalizací je zastaven provoz, 
nenachází se zde osoby, mimo případné přítomnosti personálu či ostrahy 
k občasné kontrole v počtu do 5 osob, 

− nejsou důvody, které by tuto výjimku neumožňovaly použít,  

− posouzení, že je tuto výjimku možné uplatnit, stanoví osoba odborně způsobilá na 
úseku požární ochrany s uvedením své identifikace písemně.  

 
B. Dále se stanovuje, že v uvedeném období není porušením právních předpisů u 

uzavřených provozoven neprovedení například školení o požární ochraně, odborné 
přípravy preventivní požární prohlídky, kontrol a prohlídek požárně bezpečnostních 
zařízení vyjma případů odstraňování závad na aktivních požárně bezpečnostních 
zařízeních či plnění opatření státních orgánů, které bezprostředně nevyvolávají riziko 
vzniku požáru a revizí technických zařízení budov (například elektro, hromosvodů a 
podobně). Současně není u uzavřených provozoven porušením právních předpisů 
nepředložení dokumentace požární ochrany či zprávu o odstranění zjištěných závad 
v termínech stanovených před vyhlášením nouzového stavu orgánem vykonávajícím 
státní požární dozor, například v rámci kontroly nebo stanovení opatření vyjma 
případů, kdy se jedná o bezprostřední nebezpečí vzniku požáru.    

 
C. Akt povinnosti plnění povinností se po skončení nouzového stavu nebo po uvolnění 

provozů, které byly rozhodnutím vlády uzavřeny stanovuje s termínem provedení do 
tří měsíců od skončení nouzového stavu s tím, že provozovatel činnosti musí 
prokázat, jakým způsobem bude jednat, například objednáním dohodou o provedení 
revize a podobně. Ostraha systému elektrické požární signalizace musí být obnovena 
společně se zahájením provozu v prostorech tímto zařízením střežených.   

 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Bc. František Kregl  
prezident PKPO 
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