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Úvod
Oheň měl v dějinách lidské společnosti zásadní společenský i hospodářský význam. Díky svým
vlastnostem se oheň stal zásadním a nepostradatelným elementem lidského života a umožnil
vývoj lidské společnosti do té podoby, jak ji známe dnes. S využíváním ohně však člověk do
svého života přinesl i zvýšené riziko, že mu tento živel nebude pouze k užitku, ale naopak mu
zásadně uškodí. S prvním požáry tak společnost začala stanovovat první pravidla, aby k nim
docházelo co nejméně a co s nejmenšími škodami.
Jako součást veřejného práva se tak postupem času vyvinulo právo požárních ochrany, jehož
účelem je vytvářet takové podmínky, které společnost před požáry ochrání, a stanovovat
fyzickým, právnickým a fyzickým podnikajícím osobám pravidla, která mají požárům,
živelným pohromám a jiným mimořádným událostem zamezit či co nejvíce minimalizovat
jejich následky. Nejzásadnějšími předpisy v této oblasti jsou zákon o požární ochraně a zákon
o hasičském záchranném sboru, ve kterých najdeme upravené přestupky pro případ, že tyto
povinnosti budou porušeny.
Nejvíce přestupků lze nalézt v zákoně o požární ochraně, který je v účinnosti již od roku 1986,
přesto od doby svého vzniku neprošel žádnou zásadní novelizací. V roce 2017 nabyl účinnosti
nový

přestupkový

zákon,

který

v oblasti

přestupků

přinesl

řadu

změn.

Zákon

o požární ochraně však zůstal beze změny, což přináší v případě přestupků značné problémy.
Potřeba významného přepracování zákona o požární ochraně tak ještě více vzrostla.
První část této práce se zabývá nejdůležitějšími zásadami, kterými je přestupkové právo
ovládáno, a které jsou pro pochopení přestupkového práva velmi důležité. Každá zásada je
stručně charakterizována a je u ní uveden význam, jaký má pro úpravu přestupků a též jak se
konkrétně projevuje v oblasti požární ochrany.
Druhá kapitola se zaměřuje na 3 nejdůležitější právní předpisy, které se přestupky v oblasti
požární ochrany zabývají. Stručně je představen jejich historický vývoj a stručná
charakteristika. Jedná se o nový přestupkový zákon, který v roce 2017 přinesl zásadní změny,
a který měl na přestupky v požární ochraně velký vliv, neboť došlo ke změně definice pojmu
„přestupek“, což v kombinaci se zákonem o požární ochraně vede k mnoha komplikacím.
6

Speciálními zákony, kde jsou upraveny konkrétní skutkové podstaty přestupků v požární
ochraně, jsou již zmíněný zákon o požární ochraně a zákon o hasičském záchranném sboru.
Kromě úpravy konkrétních přestupků zde najdeme i nejdůležitější povinnosti, na které dané
přestupky odkazují a společně tvoří právní základ požární ochrany vůbec.
Ve třetí části jsou uvedeny základní pojmy přestupkového práva a obecně přiblížena jeho
úprava, na jejíž základech je postavena i úprava přestupků v oblasti požární ochrany.
Čtvrtá kapitola se pak zabývá podrobně všemi přestupky, které v oblasti požární ochrany
můžeme najít. Pro větší přehlednost jsou přestupky rozděleny do tematicky podobných skupin,
které směřují k ochraně stejného či podobného objektu. U každé skupiny přestupků je rozebrán
účel a smysl konkrétních přestupků a z jakého důvodu zákonodárce k jejich úpravě přistoupil.
Dále jsou podrobně rozebrány jednotlivé skutkové podstaty, jsou osvětleny povinnosti, které
jsou subjektům uloženy a jaká jednání již lze jako přestupky označit. Též jsou zde uvedeny
některé konkrétní problémy, které dané přestupky postihují.
V páté kapitole je krátce uvedeno, jakým způsobem probíhá řízení o přestupcích v oblasti
požární ochrany, především s ohledem na to, jakým způsobem je řízení vedeno v této oblasti.
Závěrečná šestá kapitola se pak zabývá správními tresty, které lze za přestupky uložit.
Především řeší ukládání pokut a jejich výši, neboť právě pokuty jsou vedle napomenutí
nejčastějším správním trestem a jejich výše je velice diskutovanou otázkou.
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1. Zásady přestupkového práva v oblasti požární ochrany
Ačkoliv zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich samostatnou úpravu zásad, které by
se týkaly přestupkového práva, neobsahuje, tak lze v právním systému najít obecné zásady,
které je nutné v souvislosti s úpravou přestupků aplikovat. Pro oblast přestupkového práva
neexistují zvláštní zásady či principy, které by se vázaly pouze na správní delikty, ale vzhledem
k blízkosti správního a soudního trestání jsou zásady trestních deliktů použitelné
i v oblasti těch správních.1

1.1 Zásada zákonnosti
Hlavními zásadami, které se v rámci přestupkového práva využívají, jsou „nullum crimen sine
lege“ („není zločinu bez zákona“) a „nulla poena sine lege“ („není trestu bez zákona“). Tyto
zásady blíže specifikují zásadu zákonnosti a stanovují vázanost veřejné správy na zákonný
základ, který stanovuje, v jakých případech, v jakých mezích a jakými způsoby lze tuto
veřejnou moc uplatňovat.2 Tato zásada má svůj základ v Ústavě, která v čl. 2 odst. 3 uvádí, že
„státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které
stanoví zákony“, a také v Listině, která tuto zásadu formuluje v čl. 2 odst. 2 tak, že „státní moc
lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákony
stanoví“. Znaky této zásady jsou pak obsaženy přímo v zákonné definici přestupku v § 5
přestupkového zákona, který přestupek definuje jako „společensky škodlivý čin, který je
v zákoně za přestupek výslovně označen, a který vykazuje znaky stanovené zákonem“.
Důležitý fakt, který z těchto tří zásad, resp. ze zásady zákonnosti, vyplývá, je, že přestupky
nelze definovat jiným než zákonným postupem. Zákon musí stanovit podmínky odpovědnosti
za přestupek, obecné i konkrétní znaky skutkové podstaty přestupků a následně i správní tresty.3
Aby byl naplněn princip právní jistoty, je nutné, aby zákon jasně definoval znaky jednotlivých
přestupků a právní subjekt tak mohl určit, které jednání je trestné a které ne. 4 Dle zásady

1

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9, str. 24.

2

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9, str. 27.

3

MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. vydání́. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-680-

7, str. 14.
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PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9, str. 28.
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zákonnosti není možné, aby byl přestupek definován jinak než zákonem, resp. není možné, aby
osoba spáchala přestupek, který není určen zákonem („nullum crimen sine lege“), případně,
aby byla za tento přestupek postižena („nulla poena sine lege“). Zákon v tomto ohledu musí
přestupek definovat určitě, přesně a jasně, aby byla osoba schopná pochopit, jaké její chování
bude považováno za trestné a nedocházelo k nejasným situacím, které budou odporovat
principu právní jistoty, tedy principu, že na úrovni právních předpisů musí být dána
srozumitelná pravidla, se kterými má mít osoba možnost se seznámit, která jí budou jasná a
dopředu bude mít možnost, s ohledem na ně, přizpůsobit své chování.5 Zákon však zná některé
výjimky, kdy se odkazuje na úpravu v jiných právních předpisem. Jedná se např. o § 4 zákona
o některých přestupcích, který stanovuje, že přestupku se dopustí ta osoba, která poruší
povinnost stanovenou nařízením či obecně závaznou vyhláškou obce či kraje. V případě
přestupků v požární ochraně najdeme velmi podobný problém. Především v zákoně o požární
ochraně

je

velký počet

skutkových

podstat,

které

jsou

navíc

často

obecnější

a odkazují na úpravu v jiných předpisech. S účinností nového přestupkového zákona se navíc
některých přestupků, kterých se dříve mohly dopustit pouze fyzického osoby, mohou nově
dopustit i právnické či podnikající fyzické osoby. Právnické a podnikající fyzické osoby tak
jedním jednáním můžou naplnit skutkové podstaty hned dvou přestupků, které se liší jen
minimálně, případně jen ve správním trestu, který lze za tyto přestupky uložit. Nelze je tedy
všechny považovat za zcela jasné a srozumitelné.
U trestních i správních deliktů jsou však tyto principy zcela zásadní, neboť postih za spáchání
těchto deliktů je často velmi citelným zásahem do sféry jednotlivých subjektů. Pokud by osoba
neměla možnost dopředu vyhodnotit, zda je její chování v souladu s právem či nikoliv,
dostávala by se do protiprávních situací, které by pro ni mohly mít fatální důsledky. V oblasti
požární ochrany je klíčovým zákonem, ve kterém jsou stanoveny jednotlivé skutkové podstaty
zákon o požární ochraně, konkrétně část šestá a zákon o hasičském záchranném sboru v hlavě
X.
Zásada zákonnosti uvádí, že porušení právní povinnosti je trestné pouze v případě, že tak
stanoví zákon. Samotná povinnost, která je přestupkem porušena, však již v zákoně stanovena
být nemusí a může být stanovena jinou formou (prováděcí právní předpisy, obecně závazné

5

MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. vydání́. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-680-

7, str. 14.
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vyhlášky atd.), pokud se jedná o zdroj dostupný, předvídatelný a nejedná se o vnitřní předpisy.6
V případě požární ochrany jsou často jednotlivé povinnosti stanovené jednotlivými vyhláškami,
jinými právními předpisy či předpisy Evropské unie. Důvodem je fakt, že v mnoha případech
se jedná o složitější a obsáhlejší specifikace daných povinností, technické parametry a postupy,
které není možné implementovat do jediného zákona. Vzhledem k technologickému pokroku
navíc dochází k průběžným aktualizacím vyhlášek, což je z povahy tohoto druhu předpisu
snadnější než měnit samotný zákon. V mnoha případech pak zákon odkazuje na jiné zákony
(např. na stavební zákon), neboť oblast požární ochrany se prolíná s mnoha jiným sférami, které
jsou řešeny vlastními předpisy.
Zásada zákonnosti se následně použije i v případě, že subjekt přestupek spáchá, neboť zásada
„nulla poena sine lege“ stanovuje, jaký druh a výměru trestu lze za daný přestupek uložit.
V případě požární ochrany to stanovuje zákon o požární ochraně a zákon o hasičském
záchranném sboru.

1.2 Zákaz retroaktivity a analogie v neprospěch pachatele
Zásada zákazu retroaktivity se v přestupkovém právu projevuje jako zákaz použití přísnějšího
zákona na jednání osoby, které proběhlo před účinnosti tohoto zákona.7 Zákaz analogie se týká
především vytváření nových skutkových podstat, rozšiřování odpovědnosti za přestupky a
vytváření nových trestů a opatření, případně podmínek, za kterých je lze uložit.8 Úpravu této
problematiky najdeme v § 2 přestupkového zákona, konkrétně odst. 1, který říká, že
„odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku“.
Zásada však dopadá pouze na užití zákona přísnějšího, u zákonů, které jsou pro pachatele
příznivější, tento zákaz neplatí a odpovědnost za přestupek se musí posuzovat podle pozdějšího
zákona.9 Přestupkový zákon sám tuto možnost uvádí ve zmíněném odst. 1. Kromě tohoto
zákona lze zakotvení této zásady najít také v čl. 40 odst. 6 Listiny, který uvádí: „Trestnost činu

6

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9, str. 27-

28.
7

HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 8074006247,

str. 296.
8

MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. vydání́. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-680-

7, str. 15.
9

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9, str. 29.
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se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího
zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.“10 I tato zásada přispívá k větší právní
jistotě, kdy může osoba učinit určité jednání bez obav, že nový zákon změní právní úpravu dané
věci tak, že pro ni bude méně výhodná než v době, kdy toto jednání učinila. V oblasti požární
ochrany se, vzhledem k technologickému postupu, jednotlivé povinnosti mění, často dochází
spíše k zpřísňování jednotlivých povinností a zákaz retroaktivity v neprospěch pachatele je tedy
zcela zásadním principem.
Co se týče analogie, současná úprava její použití zcela nevylučuje. 11 V právu slouží analogie
k vyplnění mezer, které v právní úpravě vzniknou tím, že právo určitou skutkovou podstatu
přímo neřeší. Podmínkou však je, že hlavní znaky této skutkové podstaty jsou blízké či podobné
jiné, která je zákonem řešena a liší se pouze v podružných rysech.12 Skutkovou podstatu lze pak
subsumovat pod již existující právní úpravu či posoudit dle obecných právních principů.
Omezení

aplikace

analogie

ale

spočívá

v nemožnosti

jejího

použití

na případy, kde by díky ní došlo k zhoršení postavení pachatele, a to zejména v případech, kdy
by analogií došlo k vytvoření nové skutkové podstaty přestupku, k rozšíření podmínek
odpovědnosti za přestupky či ke vzniku nových druhů sankcí.13 V oblasti přestupkového práva
se nejčastěji připouští analogie s trestním právem, neboť rozdíl mezi těmito druhy deliktů je
často velmi nejasný, v mnoha případech se jedná pouze o kvantitativní odlišnost, kdy se
přestupek odlišuje pouze v míře závažnosti či společenské škodlivosti. Analogie v tomto ohledu
pomáhá sjednocovat rozdíly a zajišťuje obviněnému zachování stejných práv v obou druzích
řízení.14

1.3 Zásada subsidiarity trestní represe

10

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Retroaktivita z pohledu ústavního práva. Dny veřejného práva, sborník

z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4430-2, str. 153.
11

HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 8074006247,

str. 296.
12

MATES, Pavel. Analogie ve správním právu. Správní právo, Praha, 2011, roč. 44, č. 6, s. 342–353, str. 343.

13

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9, str.
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Na zásadu subsidiarity trestní represe, též označovanou jako princip ultima ratio, můžeme
v přestupkovém právu nahlížet dvěma způsoby. Z pohledu trestního práva se jedná o zásadu,
která stanovuje, že má být uplatňování trestního práva omezeno na případy, které nelze,
z důvodu závažnosti a stupně společenské závažnosti, postihnout jiným způsobem.15 V trestním
zákoníku ji najdeme vyjádřenou v § 12 odst. 2, který říká, že „trestní odpovědnost pachatele a
trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve
kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu“. Těmito předpisy
jsou pak nejčastěji právě předpisy práva správního, které upravují přestupky. 16 Přestupky
v oblasti požární ochrany se tak využijí v případech, kdy závažnost těchto jednání nedosáhne
takové závažnosti či škodlivosti, kterými by naplnila znaky nějakého trestného činu, v případě
požární ochrany nejčastěji trestného činu obecného ohrožení či obecného ohrožení z nedbalosti.
Z pohledu práva přestupkového platí zásada obdobně, a to tak, že správní trestání má být
aplikováno až v případě, kdy nedostačují jiné prostředky a nástroje, např. občanskoprávní
v soukromoprávní oblasti či ve veřejnoprávní sféře sankce netrestního charakteru.17

1.4 Zásada legality a oficiality
Zásadu legality lze definovat jako povinnost správních orgánů stíhat každý přestupek, o kterém
se dozví.18 V souladu se zásadou zákonnosti se správní orgán musí držet pravidel, která mu
zákon ukládá. Ústava v čl. 2 odst. 3 stanovuje, že: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji
uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon“. Podobné ustanovení
najdeme i v Listině, a to konkrétně v čl. 2 odst. 3: „Státní moc lze uplatňovat jen
v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“. Správní
orgán v oblasti správního trestání nemá diskreční pravomoc, která by mu umožnovala, aby se
sám rozhodl, která jednání stíhat bude a která naopak ne. Výjimky z této zásady pak může

15

MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. vydání́. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-680-

7, str. 17.
16

EHLEROVÁ, Barbora. Subsidiarita trestní represe [online]. Brno, 2015/2016 [cit. 19.3.2018]. Dostupné

z:
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30.
18
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stanovit zákon, příkladem může být § 76 přestupkového zákona, který umožňuje, aby správní
orgán v některých případech, za splnění určitých podmínek, rozhodl, zda věc odloží či nikoli.
V návaznosti na zásadu legality je pak nutné zmínit zásadu oficiality, která stanovuje povinnost
správního orgánu zahájit řízení o přestupku z moci úřední, tedy z vlastní iniciativy.19 Správní
orgán zahájí řízení vždy, pokud jsou splněny podmínky dané zákonem, bez ohledu na to, zda
s tím účastníci řízení souhlasí či nikoliv.20 Výjimkou je jen § 79 přestupového zákona, dle
kterého lze v některých případech řízení zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se
souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Zásada je promítnuta do § 78
přestupkového

zákona,

který

říká,

že

„správní

orgán

zahájí

řízení

o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední“.
Obě zásady společně vyjadřují zájem veřejné moci na tom, aby byla automaticky ze strany
orgánů veřejné moci stíhána všechna společensky škodlivá jednání, která naplňují znaky
přestupku, a tím se naplňovala jak represivní, tak i preventivní funkce, kterými přestupky
disponují. V případě požární ochrany jsou tyto dvě zásady o to důležitější, neboť následky,
které mohou daným porušením povinností nastat, mohou být závažné nejen pro pachatele, ale
i pro široké okolí a velký počet osob. Důsledné stíhání přestupků v této oblasti vede k tlaku
na dodržování povinností a snižuje riziko vzniku různých krizových situací a zvyšuje
bezpečnost obyvatelstva, která by měla být jedním z hlavních cílů státu.

1.5 Zásada řádného zákonného procesu a rozhodování v přiměřené
lhůtě
Zatímco princip „nullum crimen sine lege“ směřuje k hmotněprávní části přestupkového práva
a říká, že přestupek lze stanovit pouze na základě zákona, zásada „nullus processus criminalis
sine lege“ (neboli „není trestního řízení bez zákona“) směřuje do procesní části. Dle této zásady
je možné subjekt stíhat pouze ze zákonných důvodů a způsobem v zákoně uvedeným. Zároveň
klade
19

i

nároky

na

způsob,

kterým

bude

daný

proces

probíhat,

ve

snaze

BALÁŽ, Jozef. Základní zásady správního řízení [online]. Brno, 2005/2006 [cit. 26.3.2018]. Dostupné

z: https://is.muni.cz/th/108725/pravf_b/Bakalarska_prace.txt. Bakalářská práce. Právnická fakulta Masarykovy
univerzity, str. 27.
20
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o to, aby byl tento postup spravedlivý a co nejobjektivnější.21 Na oblast stíhání daných
přestupků se proto vážou další zásady, které mají k tomuto cíli pomoci, a to hlavně zásada
veřejnosti, rozhodování v přiměřené lhůtě, zásada presumpce neviny či právo na obhajobu.22
Nejdůležitější z těchto zásad je rozhodování v přiměřené lhůtě. Rychlost průběhu řízení velmi
citelně ovlivňuje i jeho kvalitu, zejména zjišťování skutkového stavu. U přestupků se pak také
vytrácí vztah mezi spáchaným deliktem a trestem, a tím se oslabuje represivní funkce trestu,
když sankce přichází nepřiměřenou dobu po závadném jednání. K oslabení dochází
i u preventivní funkce trestu, a to v případě individuální i generální prevence. Právě preventivní
složka je v oblasti požární ochrany velmi důležitá, neboť většina z přestupků z této sféry
směřuje k potrestání jednání, která zvyšují nebezpečí požáru, a cílem zákona je pomocí nich
snižovat počty případů, kdy jsou předpisy požární ochrany porušovány. Právně se tato zásada
promítá hlavně do úpravy správního řízení, kdy správní řád stanovuje lhůty pro jednotlivé
úkony (zahájení řízení, vydání rozhodnutí atd.). V případě požární ochrany je rychlost řízení
velmi klíčová. Cílem přestupků je zde hlavně dosažení stavu v souladu s právními předpisy a
náprava případných nedostatků v co nejkratším čase, a tím i zajištění co největší bezpečnosti
před požáry a jinými mimořádnými situacemi.

1.6 Zásada presumpce neviny a právo na obhajobu
Základem zásady presumpce neviny je čl. 40 Listiny, který v odst. 2 říká, že „každý, proti
němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím
rozsudkem nebyla prokázána jeho vina“. Podobné ustanovení najdeme i v přestupkovém
zákoně v § 69 odst. 2: „Dokud není pravomocným rozhodnutím o přestupku vyslovena vina
obviněného, hledí se na něj jako na nevinného“. Přestupkový zákon v tomto ustanovení zároveň
navazuje na zásadu řádného zákonného procesu, protože tímto zároveň stanovuje, že vinu lze
vyslovit až pravomocným rozhodnutím, kterému musí předcházet určitý, zákonem daný,
postup. Odpovědnost za zjištění viny či neviny obviněného leží na straně správního orgánu,
který musí objasnit, zda je obviněný opravdu pachatelem přestupku, nelze se spokojit pouze se

21

MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. vydání́. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-680-
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zjištěním, že je tato skutečnost pravděpodobná.23 Vina musí být prokázána zákonnými
prostředky správním orgánem, který nese důkazní břemeno.24 Dokud není vina prokázána, musí
se s obviněným zacházet nestranně a nezaujatě.25 Při pochybnostech se musí správní orgán řídit
zásadou in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného), která je taktéž uvedena
v § 69 odst. 2 přestupkového zákona: „V pochybnostech správní orgán rozhodne ve prospěch
obviněného“.
S tím souvisí i právo obviněného na obhajobu. Stejně jako mají být správním orgánem zjištěny
skutečnosti, které mluví ve prospěch a v neprospěch obviněného, má i on sám právo uvést vše
ve svůj prospěch. Správní orgán mu má tuto možnost nejen poskytnout, ale také
o jeho právech a povinnostech předem poučit.

1.7 Ne bis in idem
Zásada ne bis in idem (ne dvakrát v jedné věci) vyjadřuje nemožnost stíhat někoho opětovně za
daný skutek, pokud bylo v dané věci vydáno pravomocné rozhodnutí. Zásada brání nejen tomu,
aby za daný skutek byl někdo potrestán vícekrát, ale má zabránit i samotnému řízení
o uložení přestupku, neboť řízení nemusí vždy skončit uložením trestu.26 Možnost opakovaného
řízení, případně uložení trestu, by významně narušilo zásadu spravedlivého procesu i princip
právní jistoty. Aby bylo možné tuto zásadu uplatnit, je nutné, aby se jednalo o totožnou stíhanou
osobu, o totožný skutek a existovalo pravomocné rozhodnutí, které nebylo zákonným
způsobem zrušeno.27 Nabytím právní moci rozhodnutí vzniká překážka věci rozhodnuté – rei
iudiacate.28 Přestupkový zákon tuto zásadu implementoval do § 77 odst. 2, který říká, že „nikdo
nemůže být obviněn z přestupku za skutek, o němž již bylo v jiném řízení proti téže osobě
23
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pravomocně rozhodnuto.“. Zároveň v odstavci 2 nalezneme taxativní výčet rozhodnutí, která
jsou překážkou dalšího stíhání.

1.8 Přiměřenost a individualizace trestu
Aby trest, který je za daný přestupek uložen, co nejlépe plnil svou funkci, je nutné, aby byl
vhodně vybrán druh a jeho výše vzhledem k povaze přestupku a jeho závažnosti a s ohledem
na působení tohoto trestu na pachatele do budoucna. Přestupkový zákon zná hned několik druhů
trestů, které může správní orgán ukládat v různých výších s ohledem na konkrétní přestupek.
V oblasti požární ochrany se využívají především pokuty, správní orgán tedy operuje zejména
s jejich výší. Přestupkový zákon v § 37 uvádí okolnosti, ke kterým má správní orgán přihlížet
při určení druhu a výměry trestu. V oblasti požární ochrany jsou stanoveny rozdílené tresty pro
právnické a podnikající fyzické osoby a jiné pro osoby fyzické. Důvodem je potřeba vyšších
trestů pro právnické a podnikající fyzické osoby, pro které musí být trest, nejčastěji pokuta,
dostatečně

vysoký,

aby

donutil

osobu

k nápravě

jejího

chování

a splnění všech povinností a tím i zabezpečení požární ochrany. Fyzickým osobám nemohou
být takto vysoké pokuty ukládány, protože by je neúměrně zatěžovaly. Vždy je tak nutné
při stanovení výše pokuty přihlédnout ke konkrétnímu subjektu a jeho finanční situaci, aby trest
odpovídal danému případu.
Trest musí být vybrán tak, aby byl pro pachatele dostatečným trestem, který ho od dalšího
takového jednání odradí, zároveň však nesmí být příliš vysoký, aby pachateli přespříliš narušil
budoucí osobní život či činnost. Trest totiž nemá mít pouze funkci potrestání, ale má určitým
způsobem vychovávat pachatele i společnost. Pokud by tedy trest svou výší znemožnil běžné
fungování jedince, docházelo by ke snaze vyhýbat se činnostem, při kterých vzniká riziko,
že osoba může nějaký přestupek spáchat. V oblasti požární ochrany je cílem zajištění požární
bezpečnosti, zároveň však není účelem, aby se osoby vyhýbaly činnostem s určitým stupněm
požárního nebezpečí, neboť i přes jejich rizika, je často nutné, aby někdo tyto činnosti
provozoval.
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2. Právní předpisy přestupkového práva v rámci požární ochrany
Oblast požární ochrany zasahuje do širokého spektra lidských činností a svou povahou se týká
každé fyzické i právnické osoby, orgánů státní správy i samosprávy. Požární ochrana prochází
skrze mnoho jiných právních oblastí, např. oblastí stavebního práva, oblastí nebezpečných
chemických látek, oblastí bezpečnosti výrobků nebo oblastí hornické činnosti.29 Zasahuje však
i do běžného života každého z nás a setkáváme se s ní každodenně. Z tohoto důvodu je velmi
rozsáhlá i právní úprava, která se skládá z několika zákonů a velkého množství vyhlášek a
nařízení. V případě přestupků v požární ochraně lze jako hlavní označit tři zákony –
přestupkový zákon, zákon o hasičském záchranném sboru a zákon o požární ochraně.
Přestupkový zákon stanovuje obecnou úpravu přestupků, v zákoně o požární ochraně
a zákoně o hasičském záchranném sboru pak nalezneme konkrétní přestupky týkající se této
oblasti, včetně sankcí a další specifik, kterými se tato oblast liší od obecné úpravy přestupků.
Tyto tři nejdůležitější zákony doplňují další zákony, a především vyhlášky a nařízení, které
podrobněji upravují jednotlivé oblasti.

2.1

Historie

První zmínky o organizované snaze předcházet a likvidovat požáry najdeme ve 13.století. Tyto
činnosti měl na starosti rychtář a všem obyvatelům byla uložena povinnost pomáhat,
za jejíž porušení následovaly tvrdé tresty, za žhářství byla trestem dokonce poprava upálením.30
Jeden z prvních dokumentů týkající se konkrétně požární ochrany byl vydán
za Přemysla Otakara II v roce 1278. Ve 14. století byla hradská správa nahrazena kraji
a v čele nich stanuli tzv. poprávcové, kteří kromě jiného zabezpečovali i bezpečnost
před požáry. Ve 14. a 15. století běžně docházelo k velkým požárům středověkých měst, které
s sebou přinesly nutnost nařízení, která stanovovala povinnost pro všechny občany a
pro jednotlivé cechy.

29
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[online].

©2017.

[cit.

29.3.2018].

Dostupné

z:

http://www.hzscr.cz/clanek/pravni-a-ostatni-predpisy-

588431.aspx?q=Y2hudW09MQ%3.d%3d.
30

Magistrát hlavního města Prahy. Historie požární ochrany. [online]. ©2019. [cit. 4.6.2019]. Dostupné

z: https://bezpecnost.praha.eu/clanky/historie-pozarni-ochrany.

17

Příkladem může být nejstarší pražský statut O ohni („De Igne“). V 17. a v 18. století byly
přijímány první podrobnější požární řády.31
V 18. století se pak požární ochranou zabývaly i reformy Marie Terezie a jejího syna Josefa II.
Za jejich vlády byly vydány tzv. „ohňové patenty“ – Řád k hašení ohně pro města zemská,
městečka a dědiny markrabství Moravského (1751), Řád ohně pro království České (1755) či
Řád hašení ohně pro kraje (1787). Na základě císařských patentů byly přijímány řády hašení
ohně, které je blíže specifikovaly.32
Na konci 19. století byl přijat zákon o právu spolčovacím a na základě něho byly zakládány
první dobrovolné i placené sbory hasičů.33 Významným zákonem v této době pak byl
Řád policie v příčině ohně (1876).34
Za první republiky existovaly ve větších městech veřejné požární jednotky, ve zbylých městech
a obcích byly využívány předpisy převzaté z Rakouska – Uherska, které umožňovaly přenést
zodpovědnost za požární bezpečnost na sbory dobrovolné. Po druhé světové válce byly sbory
hasičů z povolání zřizovány ve všech městech s 50.000 a více obyvateli. S nástupem
komunismu došlo k decentralizaci požární ochrany a jejímu oslabení. Státní orgány požární
ochrany byly nově podřízeny orgánům národních výborů, které však neměly dostatečné
odborné znalosti, a proto byla postupně část funkcí předána dobrovolné organizaci –
Československému svazu požární ochrany.35
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Na začátku 50.let byl přijat zákon, který podrobně upravoval oblast požární ochrany, jednalo
se o zákon. č. 62/1950 Sb., o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami. V oblasti
správního trestání stanoval v § 16 celkem 7 skutkových podstat označených jako trestní
ustanovení, za které měl možnost okresní národní výbor uložit pokutu až do výše 50.000,- Kčs
nebo trest vězení až na dva měsíce. Přes svůj název se však nejednalo o trestné činy, ale druh
správního deliktu, neboť k jejich projednávání nebyl příslušný soud, ale okresní národní výbor.
Skutkové podstaty směřovaly ke všem fyzickým osobám a cílem byla hlavně prevence požárů
a jiných živelních pohrom, popřípadě úspěšné zajištění případného hasičského zásahu.
Zajímavé je, že totožnou úpravu obsahoval i zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní, vedle
sebe tedy existovaly dva předpisy se shodnými ustanoveními týkajícími se úseku požární
ochrany. Současně s trestním zákonem správním byl vydán i zákon č. 89/1950 Sb.,
o trestním řízení správním, který byl hlavním procesním předpisem.
Zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami byl dne 1.1.1954 nahrazen
zákonem č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně. Tento zákon poprvé
zavedl pojem „státní požární dozor“, který byl svěřen dle § 4 ústřední (oblastní) správě státního
požární dozoru v rámci Ministerstva vnitra, krajské, okresní a městské (obvodní) inspekci
státního požárního dozoru. Dle § 6 měly tyto orgány pravomoc ukládat osobám, které poruší
předpisy v oblasti požární ochrany, pokuty. Podrobnější úpravu pak stanovovalo nařízení vlády
č. 95/1953 Sb., o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany a vyhláška ministra
vnitra č. 385/1953 Ú.l., o provádění kontrol orgány státního požárního dozoru a o řízení při
ukládání pokut těmito orgány.
Dne 30.4.1958 nabyl účinnosti zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, který nahradil zákon
z roku 1954, v krátké době tak došlo k třetí změně právní úpravy. V zákoně však tentokrát zcela
chyběla část zabývající se přestupky, dále tedy platila již jen úprava v trestním zákoně
správním. Změny dále proběhly i v ostatních předpisech, dne 1.7.1961 nabyl účinnosti zákon
č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, který
nahradil dosavadní trestní zákon správní a zákon o trestním řízení správním. Na rozdíl
od přechozí úpravy obsahoval nový zákon v § 18 pouze tři skutkové podstaty přestupků,
za které národní výbory mohly ukládat napomenutí, veřejnou důtku či pokutu do 500,- Kčs.
Procesní úpravu zákona doplňovala vyhláška ministra vnitra č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení.
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Tato právní úprava platila do roku 1986, kdy nabyl účinnosti nový zákon upravující oblast
požární ochrany, který s mnoha úpravami platí dodnes. V § 103 odst. 1 tento zákon zrušil §18
zákona o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, který upravoval
skutkové podstaty přestupků a v § 78 vymezil 14 nových. Zároveň v § 76 poprvé stanovil
i sankce, které nesměřovaly proti fyzickým osobám, ale proti tzv. organizacím.
Po revolučním roce 1989 došlo ke změnám procesní úpravy správního trestání. Zákon
o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku byl nahrazen zákonem
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vedle něhož se subsidiárně použil i správní řád. Zákon
o přestupcích platil do poloviny roku 2017, kdy byl nahrazen novým zákonem č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

2.2 Zákon o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy
Zákon České národní rady o požární ochraně byl vyhlášen 17. prosince 1985, účinnosti nabyl
1. července 1986, jedná se tedy již o relativně dlouho platící zákon, který za dobu své existence
prošel již 17 novelizacemi.36 Během této doby došlo k několika významným změnám, které
měly vliv na úpravu přestupků v oblasti požární ochrany. Velkou část odlišností oproti dnešní
úpravě lze přičíst faktu, že zákon pochází z konce 80. let a zákon tedy prošel významnou
aktualizací, které odrážela změnu režimu z roku 1989. Až na drobné „kosmetické“ úpravy však
zákon v původním znění z předlistopadové éry platil až do roku 1995, kdy došlo k vydání
zákona č.203/1994 Sb., díky kterému došlo k velké úpravě zákona o požární ochraně.
Důvodem, proč byl zákon upraven až k roku 1995 bylo nejspíš to, že požární ochrana nebyla v
popředí politického zájmu a v mnoha případech změna odrážela pouze terminologii a bylo tedy
z praktického hlediska možné, aby zákon dočasně platil ve staré úpravě.
Původní zákon rozlišoval dva druhy postihů – „pokuty organizacím“ a „přestupky“. Zatímco v
§ 78 zákona o požární ochraně lze přestupky nalézt dodnes, socialistický systém pojem
právnické osoby neznal a z ideologických důvodů používal označení „socialistická organizace“.
Po

roce

1989

byly

organizace

v

zákoně

nahrazeny

právnickými

osobami

a přibyly podnikající fyzické osoby, které právní systém v roce 1986 vůbec neznal.
U přestupků pak byl nahrazen termín „občan“ termínem „fyzická osoba“.

36

Poslední novelou je novela č. 225/2017 Sb. S účinností od 1.1.2018.
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Změna nastala i u subjektu, který byl dle zákona oprávněn ukládat postihy za porušení
povinností. Zatímco v zákoně z roku 1986 vykonávaly státní požární dozor Ministerstvo vnitra,
krajské národní výbory a okresní národní výbory, dnes jsou tímto výkonem prověřeny
především hasičské záchranné sbory krajů a v určitých případech Ministerstvo vnitra.
Zákon o požární ochraně je hlavním předpisem, který upravuje požární prevenci. Dle § 1 odst.
1 tohoto zákona je jeho základním účelem „vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života
a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách
a jiných mimořádných událostech“. Pro splnění účelu jsou v § 1 odst. 1 tohoto zákona
stanoveny povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, fyzických a právnických osob, je
zde upravena působnost orgánů státní správy a samosprávy, a také postavení a povinnosti
jednotek požární ochrany. V odst. 2 stanovuje obecnou povinnost každému „počínat si tak, aby
nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek“
a povinnost chování v případě krizové situace: „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.“ Tento odstavec je základem odpovědnosti pro
oblast přestupků v požární ochraně. Povinnosti vycházející z tohoto zákona nesměřují pouze
proti vybraným osobám, ale obecná povinnost je tu uložena každé fyzické osobě. Důvodem je
již zmíněná snaha státu chránit obyvatele, zvířata a majetek před následky způsobené požáry
a jinými situacemi, které mohou nastat v důsledku chování jakékoliv fyzické osoby.
Dodržování těchto povinností je pak vynucováno i možným postihem osob, které svou
povinnosti poruší.
Zákon tyto postihy stanovuje souhrnně v části šesté, která je rozdělena na dva úseky – Pokuty
právnickým osobám a podnikajícím osobám a Přestupky. Toto dělení odpovídalo předchozímu
úpravě přestupkového práva, které vedle přestupků znalo ještě jiné správní delikty fyzických
osob a správní delikty právnických osob a správní delikty podnikajících fyzických osob.
S příchodem nového přestupkového zákona došlo k sjednocení do jednoho typu správního
deliktu – do přestupku. Přestože zákon o požární ochraně tuto změnu přímo nereflektuje, jsou
správní delikty upravené v zákoně o požární ochraně sjednocovány přechodným ustanovením
§

112

přestupkového

zákona,

podle

kterého

se

na

přestupky

a dosavadní jiné správní delikty hledí jako na přestupky. To potvrzuje i metodika MV – GŘ
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hasičského záchranného sboru ČR, ačkoliv stanovuje jednu výjimku, kterou je § 76c zákona
o požární ochraně. Přechodné ustanovení, které dosavadní jiné správní delikty označilo
za přestupky, se vztahuje na jiné správní delikty, které byly součástí právní úpravy účinné před
nabytím přestupkového zákona. Vzhledem k tomu, že § 76c nabyl účinnosti dne 1.8.201737,
jednalo se o právní úpravu v té době neúčinnou a nová úprava přestupků se na něj nevztahuje.
Přestože bylo cílem přestupkového zákona sjednotit současnou úpravu a bylo by tedy možné i
§ 76c považovat za přestupek, zpracovatelé metodiky se rozhodli přiklonit k tomu, že tento
správní delikt bude posuzován stále dle správního řádu.38 Lze však namítat, zda je tento postup
skutečně vhodným řešením. § 76c by k 1.7.2017 již platný, mohl tedy být teoreticky extenzivně
vyložen ve prospěch nové úpravy. Cílem nového přestupkového práva bylo sjednotit jednotlivé
typy správních deliktů, uvedený výklad tak jde proti tomuto cíli a je otázka, zda v budoucnu
nebude přepracován.
Na základě zmocnění zákona o požární ochraně bylo vydáno několik prováděcích předpisů,
které mají přímou souvislost s požární ochranou:
− vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
− vyhláška 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb,
− vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
− vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří,
kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří,
− vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách,
− nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
− vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

37

§ 76c zákona o požární ochraně nabyl účinnosti zákonem č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002

Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
38
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zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k zákonu č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, str. 3.
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2.3 Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
Samostatný zákon, který by upravoval poměry hasičského záchranného sboru ČR vznikl až na
začátku tohoto tisíciletí. Současný zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
nahradil od 1.1.2016 původní zákon č. 238/2000 Sb., který zde platil od roku 2001. Zákon
upravuje zejména organizaci a činnost hasičského záchranného sboru, práva a povinnosti
příslušníků sboru a z pohledu přestupkového právě především stanovuje některé skutkové
podstaty přestupků. Předchozí zákon o hasičském záchranném sboru znal v § 9 odst. 1 pouze
jediný přestupek týkající se neoprávněného užití stejnokroje sboru. Současný zákon
o hasičském záchranném sboru již počítá v § 45 a 46 s celkem 8 přestupků, pěti z nich se mohou
dopustit fyzické osoby a tří právnické a podnikající fyzické osoby.

2.4 Přestupkový zákon
Od 1.7 .1990 platil na našem území zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Úprava správního
trestání však byla i přesto značně roztříštěná mezi množství předpisů, které upravovaly
jednotlivé správní delikty. Ke sjednocení správního trestání došlo až 1.7.2017, kdy nabyl
účinnosti nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nový
přestupkový zákon nahradil ten dosavadní a zároveň s ním byl vydán i zákon č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, který upravuje přestupky, jejichž obsah není řešen žádným jiným
zákonem. Úprava zbylých správní deliktů zůstala upravena v jednotlivých zákonech (např.
zákon o požární ochraně, zákon o hasičském záchranném sboru atd.), avšak tyto správní delikty
byly sjednoceny novým přestupkovým zákonem, který zavedl jediný termín – přestupek.
Pojem přestupku, tak jak ho vymezoval starý přestupkový zákon, značil pouze přestupky
nepodnikajících fyzických osob. Vedle nich se pak rozlišovaly ještě další druhy správních
deliktů a to: jiné správní delikty fyzických osob, správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob, veřejné disciplinární delikty a tzv. správní pořádkové delikty.39
Vyjma posledních dvou skupin deliktů je nový přestupkový zákon sjednotil pod jeden společný
druh správního deliktů – pod přestupek. Pro případ, že nebudou novelizovány všechny zákony,
které obsahují přestupky či různé správní delikty, obsahuje přestupkový zákon v § 112 odst. 1

39

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9, str.

18.
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přechodné ustanovení, které stanovuje, že „na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s
výjimkou disciplinárních deliktů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na
přestupky podle tohoto zákona“. Právě zákon o požární ochraně je příkladem zákona, který do
dnešního dne stále nebyl novelizován a přizpůsoben úpravě nového přestupkového zákona.

3. Obecná úprava přestupků
Přestupkový zákon definuje v § 5 přestupek jako „společensky škodlivý protiprávní čin, který
je v zákoně za přestupek výslovně označen, a který vykazuje znaky stanovené zákonem,
nejde-li o trestný čin“. Tímto zákonem je v oblasti požární ochrany zákon o požární ochraně,
který přestupky uvádí v § 76 až 78 a zákon o hasičském záchranném sboru v § 45 až 47.
Rozšíření pojmu „přestupek“ dle nového přestupkového zákona však v kontextu zákona
o požární ochraně, který zůstal nezměněn, přineslo značné problémy. Na základě starého
přestupkového zákona se v zákoně o požární ochraně rozlišovaly delikty právnických
a podnikajících fyzických osob, které byly uvedeny především v § 76 a 76b, a přestupky
v § 78 zákona o požární ochraně, které mohla spáchat pouze fyzická osoba. Nový přestupkový
zákon však rozšířil definici přestupku a nově se tak přestupků v § 78 zákona
o požární ochraně mohou dopustit i právnické a podnikající fyzické osoby. Vzhledem
k původnímu dělení na základě subjektu přestupku uvádí zákon o požární ochraně podobné
přestupky jak v části deliktů právnických a podnikajících fyzických osob, tak i v části přestupků
fyzických osob. Nově tak právnické a podnikající fyzické osoby mohou jedním jednáním
naplnit hned dva různé přestupky. Příkladem je např. přestupek dle § 76 odst. 1 písm. g) zákona
o požární ochraně, kterého se může dopustit právnická nebo podnikající fyzická osoba a to tím,
že

„neumožní

vstup

na

nemovitost

k

provedení

potřebných

opatření

v souvislosti se cvičením jednotek požární ochrany, ačkoli tomu byla povinna podle rozhodnutí
obce

nebo

hasičského

záchranného

sboru

kraje“.

Podobný

přestupek

najdeme

i v § 78 1 písm. b) zákona o požární ochraně, kterého se dříve mohla dopustit pouze fyzická
osoba, která „neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany, ačkoliv je
k tomu povinna podle rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce“. Nyní se
tohoto přestupku může dopustit i právnická či podnikající fyzická osoba, čímž vzniká otázka,
jak se v jejich případě bude neumožnění vstupu na nemovitost posuzovat. Dá se však očekávat,
že se praxe bude klonit ve většině případů spíše k řešení odpovídající situaci
24

před účinností nového přestupkového zákona, a to zejména kvůli nezměněné výši pokut, které
lze za jednotlivé přestupky uložit. Zatímco v případě přestupku dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona
o požární ochraně je maximální výše pokuty 10.000,- Kč, u přestupku dle § 76 odst. 1 písm. g)
zákona o požární ochraně je možné uložit pokutu až 500.000,- Kč. U fyzické osoby lze pokutu
ve výši 10.000,- Kč považovat za dostatečný trest, u právnické či podnikající fyzické osoby toto
platit nebude, je tedy pravděpodobné, že v jejich případě budou využívat ustanovení, které
umožňují uložení vyšší pokuty.
Kromě výše pokuty svou roli bude hrát i rozdílnost některých skutkových podstat přestupků. U
výše zmíněného příkladu je přestupek dle § 76 odst. 1 písm. g) zákona o požární ochraně
stanoven přísněji, a kromě samotného vstupu na nemovitost umožňuje postihnout i provedení
potřebných opatření v souvislosti se samotným vstupem, což lze logicky odůvodnit tím, že
právnické a podnikající fyzické osoby, a zvlášť ty se zvýšením požárním nebezpečím, mají
vzhledem k většímu riziku požáru i širší okruh povinností a lze jim za spáchané přestupky také
udělit přísnější sankce. V některých případech však jsou v § 78 zákona o požární ochraně
uvedeny skutkové podstaty přestupků, které dříve právnické a podnikající fyzické osoby
spáchat nemohly, např. v § 78 odst. 1 písm. m) zákona o požární ochraně je jednou
ze skutkových podstat, to, že osoba „jinak ztíží provedení opatření nutných ke zdolávání požáru
nebo při provádění záchranných prací“. Nyní je tedy možné, aby tento přestupek spáchala i
právnická či podnikající fyzická osoba, avšak nejpřísnější sankcí, která bude moci být za tento
přestupek, bude pokuta do max. výše 25.000,- Kč.
Významnou roli v tomto ohledu bude mít také primární povinnost, na jejíž porušení přestupek
reaguje. Stejně jako zákon rozděluje přestupky fyzických osob a přestupky právnických
a podnikajících fyzických osob, rozděluje i tyto povinnosti. V § 5 zákona o požární ochraně
můžeme najít povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, v § 17 pak povinnosti
fyzických osob. Toto rozdělení ještě více komplikuje situaci v oblasti přestupků, neboť § 17
zákona o požární ochraně stanovuje povinnosti fyzických osob, které odpovídají přestupky
v § 78 tohoto zákona. Daných přestupků se však může nově dopustit právnická i podnikající
fyzická osoba, který, však už neodpovídá žádná konkrétní zákonná povinnost.
Systematika zákona o požární ochraně byla vystavěna na striktním oddělení těchto dvou skupin
deliktů dle subjektu, který je mohl spáchat. Proti sobě tu stojí dva různé výklady – na jedné
straně výklad dle nového přestupkového zákona, který jasně říká, že přestupků dle § 78 zákona
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o požární ochraně se může dopustit i právnická a podnikající fyzická osoba, na druhé straně
výklad systematický a historický, který tyto dvě skupiny rozděloval. Definitivní řešení této
otázky však pravděpodobně přinese až novela zákona o požární ochraně.

Zákon o hasičském záchranném sboru již respektuje toto novou terminologii a všechny delikty
označuje jako přestupky, přičemž rozlišuje přestupky fyzických osob a přestupky právnických
a podnikajících fyzických osob, a to proto, že některé přestupky fyzických osob v § 45
z principu nemůže spáchat právnická či podnikající fyzická osoba (např. úmyslné neoprávněné
nošení služebního stejnokroje příslušníka s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému
sboru).
Zákon o požární ochraně je v tomto ohledu řešen značně nedostatečně. § 78 zákona o požární
ochraně je označen správně jako „přestupky“, jedná se tedy o dřívější přestupky fyzických osob,
kterých se však dle nového přestupkového zákona může dopustit i právnická
a podnikající fyzická osoba (resp. zákona o požární ochraně subjekt přestupku vyjadřuje jako
„ten, kdo“, tedy zcela neutrálně, z čehož vyplývá, s ohledem na nové definování přestupku dle
přestupkového zákona, že nic nebrání, aby se těchto přestupků dopustila i právnická
a podnikající fyzická osoba. V mnoha případech jsou však skutkové podstaty zároveň uvedeny
i v § 76, čímž dochází k situaci, že podobná skutková podstata přestupku se v zákon o požární
ochraně nachází dvakrát. Naopak § 76 až 77 zákona o požární ochraně jsou zařazeny do oddílu
s názvem „pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám“ a obsahují správní
delikty, kterých se mohly dopustit právnické či podnikající fyzické osoby. Pokud však budeme
vycházet z definice přestupku, který říká, že přestupkem je společensky škodlivý protiprávní
čin,

který

je

v zákoně

za

přestupek

výslovně

označen,

pak

narazíme

na problém, že tyto přestupky nejsou nikde výslovně označeny jako přestupky a ani jako správní
delikty (aby se na ně použilo ustanovení § 112 přestupkového zákona). Z jejich obsahu je však
jasné, že se o přestupky jedná. Zákon o požární ochraně odpovídá svou systematikou dřívější
úpravě přestupkového práva, v jehož rámci oddělil přestupky fyzických osob a správní delikty
právnických a podnikajících fyzických osob, přičemž nebylo možné předpokládat, že přestupky
v § 78 zákona o požární ochraně bude v budoucnu možné interpretovat tak, že se budou
vztahovat nejen na fyzické osoby. Výše zmíněné problémy či nejasnosti by definitivně mohla
vyřešit

pouze

novelizace

zákona

o

požární

ochraně

a sjednocení dle nové terminologie přestupkového práva.
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V souladu se zásadou zákonnosti přestupkový zákon označuje za přestupky pouze ty činy, které
jsou tak zákonem výslovně označeny, z čehož lze dovodit, že skutková podstata přestupku
nemůže být vyjádřena právním předpisem nižší právní síly. 40 Jedná se však pouze
o vyjádření samotné skutkové podstaty, která může odkazovat na jiné právní předpisy (i nižší
právní síly). Příkladem je přestupek dle § 76a odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, kterého
se dopustí oprávněná osoba, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným
způsobem. Skutková podstata přestupku je vyjádřena v zákoně o požární ochraně, ale způsob
čištění

a

kontroly

spalinové

cesty

najdeme

ve

vyhlášce

č.

34/2016

Sb.,

o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Pojmové znaky lze rozdělit na znaky formální a materiální. Každý přestupek musí naplňovat
oba druhy znaků. Formální znaky se dále dělí na obecné a typové znaky. Obecné znaky jsou
stejné pro všechny přestupky, patří mezi ně hlavně věk, způsobilost k právním jednáním
a zavinění. Typové znaky pak umožňují odlišit přestupky navzájem a tím je blíže specifikovat
a charakterizovat, jedná se o objekt, objektivní stránku, subjekt a subjektivní stránku.
Materiálním znakem je pak společenská škodlivost.41 Vedle těchto positivních znaků, kterými
je přestupek definován, ho zákon vymezuje i negativně, když říká, že se jedná o přestupek,
nejde-li o trestný čin.

3.1 Protiprávnost
Základní charakteristikou přestupku je jeho protiprávnost. Ta je obecným a společným znakem
všech deliktů, který jednotlivé přestupky od sebe neodlišuje.42 Aby došlo ke spáchání nějakého
přestupku, je nutné, aby byla porušena určitá povinnost, kterou zákon stanovuje. Tato povinnost
může

být

vyjádřena

dvěma

způsoby

–

positivní

nebo

negativní

dikcí.

U positivní dikce je povinnost v zákoně vyjádřena bez ohledu na to, jak je stanovena skutková
podstata deliktu. Sankční norma pak odkazuje na tuto povinnost. V případě negativní dikce je

40

MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7., přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. ISBN

978-80-7400-680-7, str. 62.
41

POMAHAČ, Richard a Lenka PÍTROVÁ. Správní právo I. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016.

Scripta iuridica. ISBN 978-80-87975-53-4, str. 396.
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tato povinnost stanovena až přímo ve sankční normě.43 Příkladem positivní dikce může být
přestupek v § 45 odst. 1 písm. d) zákona o hasičském záchranném sboru: „Přestupku se dopustí
fyzická osoba, která poruší povinnost mlčenlivosti podle § 48 odst. 1.“ Samotná sankční norma
povinnosti nestanovuje a pouze odkazuje na § 48, ve kterém se tato povinnost nachází. Naopak
negativní dikci nalezneme např. u přestupku v § 78 odst. 1 písm. aa) zákona o požární ochraně:
„Přestupku

se

dopustí

fyzická

osoba,

která

provozuje

spalinovou

cestu

v rozporu se zákonem o požární ochraně.“ Tomuto přestupku žádná povinnost výslovně
neodpovídá a nalezneme ji pouze ve vyjádření skutkové podstaty.
Za určitých podmínek je možné, aby jednání, ačkoliv se podobá přestupku, nebylo protiprávní
a tím ani přestupkem. Tyto tzv. okolnosti vylučující protiprávnost jsou především krajní nouze,
nutná

obrana,

oprávněné

použití

zbraně,

svolení

poškozeného,

výkon

práv

a povinností, přípustné riziko a jednání ve svépomoci. Tyto okolnosti buď přímo stanovuje
přestupkový zákon (krajní nouze v § 24, nutná obrana v § 25 atd), nebo vychází ze zvláštních
zákonů nebo z obecných právních principů. Okolnosti vylučující protiprávnost stanovují
možnost, jak se osoby samy mohu bránit útokům proti zákonem chráněným zájmům, jejich
jednání pak samozřejmě není možné z pohledu zákona posuzovat jako přestupek.44

3.2 Společenská škodlivost
Společenská škodlivost vedle protiprávnosti dalším pojmovým znakem přestupku. Je
označována za materiální znak, který musí být naplněn vedle formálních znaků obsažených
v zákoně. Škodlivost se dá vyjádřit jako určité nebezpečné jednání, ohrožení či porušení
veřejného zájmu45, v oblasti požární ochrany se jedná především o zájem na bezpečnosti, zdraví
a života osob či zvířat a na ochraně majetku.
Společenská škodlivost existuje nezávisle na právní úpravě a je svým způsobem důvodem, proč
zákon určité jednání označí za trestné. Určitá jednání chápeme ze společenského hlediska jako
43
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škodlivá. Zákon mnohá z nich označil za zakázaná i v právní rovině a lze tedy říci, že každý
delikt v sobě obsahuje jistou míru společenské škodlivosti. Naopak některá jednání, která
považujeme za škodlivá, však zákon neupravil, ne každé takové chování je tedy nutné prohlásit
za trestné.46
Tento materiální znak umožňuje jednak odlišit od sebe přestupky a trestné činy, jež mají totožné
znaky, ale liší se právě pouze závažnosti společenské škodlivosti, a jednak nestíhat činy, tzv.
bagatelní přestupky, jejichž závažnost je velmi nízká či nezpůsobuje významné následky.47
V praxi právě společenská škodlivost pomáhá rozlišit mezi přestupky dle zákona
o požární ochraně či zákona o hasičském záchranném sboru a trestnými činy dle trestního
zákoníku, např. obecným ohrožením.

3.3 Trestnost
S každým spácháním přestupku zákon automaticky spojuje hrozbu trestu. Ve chvíli, kdy
pachatel spáchá přestupek, vzniká mezi ním a subjektem veřejné moci, nejčastěji státem, vztah,
ve kterém má subjekt veřejné moci právo a povinnost uložit pachateli na základě zákona za
tento čin sankci a pachatel má povinnost se této sankci podrobit.

3.4 Skutková podstata
Skutkovou podstatu lze definovat jako souhrn typových znaků, které navzájem odlišují
jednotlivé přestupky.48 Tyto znaky jsou uvedeny jak v přestupkovém zákoně, tak
i v jednotlivých zákonech, které obsahují konkrétní přestupky, v oblasti požární ochrany tedy
v zákoně o požární ochraně a v zákoně o hasičském záchranném sboru. U každé skutkové
podstaty rozdělujeme objekt, objektivní stránku, subjekt a subjektivní stránku.
Z pohledu principu právní jistoty by měla být každá skutková podstata definována co nejjasněji
a nejpřesněji. Proti tomuto principu však stojí realita správního práva, která zahrnuje široké
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množství vztahů a situací, které se navíc častými změnami právních předpisů neustále mění.
Skutkové podstaty se tak jistému zobecnění nevyhnou, je však nutné, aby tyto dvě tendence
byly vyvážené, a přestože je skutková podstata vyjádřena více obecně, nemělo by to být na úkor
osob,

kteří

musí

jasně

určit,

jakým

jednáním

můžou

přestupek

spáchat

a tomu své chování přizpůsobit.49 Tento problém postihuje i skutkové podstaty přestupků
ze sféry požární ochrany, kdy je mnoho skutkových podstat vyjádřeno jako porušení povinností
některé části daného zákona.50 Příkladem může být přestupek v § 78 odst. 1 písm. aa) zákona o
požární ochraně: „Přestupku se dopustí fyzická osoba, která provozuje spalinovou cestu v
rozporu se zákonem o požární ochraně.“ Skutková podstata zde odkazuje na soubor obecně
formulovaných povinností, které jsou dále blíže specifikované v příslušné vyhlášce, což může
být pro běžnou fyzickou osobu velmi komplikované.

3.4.1 Objekt
Objektem jsou určité společenská vztahy, zájmy či hodnoty, které zákon chrání a proti nimž
směřuje jednání pachatele. Objektem je vždy abstraktní zájem (např. zájem na co nejnižším
počtu požárů, zájem na rychlém a efektivní zásahu jednotek požární ochrany atd.), nikoliv
konkrétní hmotný předmět.51
Objekt lze dělit na obecný (nebo rodový), druhový a individuální. Obecný předmět obsahuje
všechny zájmy, především řádný výkon veřejné zprávy, které jsou chráněné přestupkovým
zákonem a dalšími zákony, ve kterých jsou uvedeny jednotlivé přestupky. Druhový objekt jsou
určité podobné či příbuzné zájmy, které jsou vlastní dané skupině přestupků. V oblasti požární
ochrany jsou hlavními druhovými objekty ochrana před vznikem požárů, ochrana lidského
života a zdraví, zvířat a majetku, výkon veřejné správy v požární ochraně atd. Individuálním
objektem jsou pak konkrétní zájmy, které chrání každé ustanovení přestupkového práva – např.
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zájem na tom, aby stejnokroj hasičského záchranného sboru nosil pouze jeho příslušník (§ 45
odst. 1 písm. a) zákona o hasičském záchranném sboru).52
Od objektu je potřeba odlišovat předmět útoku, což je hmotný předmět, vůči kterému směřuje
zakázané jednání stanovené přestupkem – např. zdroje vody pro hašení požárů, bezpečnostní
značky, příkazy, zákazy a pokyny na pracovišti atd. Předmět útoku je pouze fakultativním
znakem a vyskytuje se ve skutkových podstatách jen určitých přestupků.53

3.4.2 Objektivní stránka
Každá skutková podstata obsahuje jednání, které způsobí určitý následek, a mezi tímto
jednáním a následkem je příčinná souvislost.54 Jednání lze definovat jako projev vůle
ve vnějším světě, které má dvě složky – psychickou (volní) a fyzickou (projev vůle), jenž musí
být obě naplněny. Jednáním můžeme označit aktivní konání ale i trestně relevantní nekonání.55
Přestupkový zákon v § 10 navíc stanovuje, že v určitých případech může být osoba povinna
jednat, a to na základě zákona, či jiného právního předpisu, na základě správního aktu či
dobrovolným přijetím povinnosti, např. veřejnoprávní smlouvou.56 Přestupky můžeme dělit na
komisivní přestupky (spáchané konáním) a omisivní (opomenutím), případně tzv. nepravé
omisivní (konáním i opomenutím).57
Ačkoliv obecně platí, že každá osoba odpovídá za své vlastní jednání, zákon může stanovit
výjimky58 (tou je např. § 78 odst. 1 písm. p) zákona o požární ochraně, kdy se přestupku dopustí
ten, který zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit
následky svého jednání).
52
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Aby došlo k přestupku, musí jednání způsobit následek spočívající v ohrožení či porušení
zájmu (objektu), který zákon chrání. Z tohoto pohledu pak můžeme rozlišit přestupky
ohrožovací a poruchové.59 V oblasti požární ochrany převládají spíše přestupky ohrožovací,
avšak nalézt lze i přestupky poruchové – např. přestupek dle § 78 odst. 1 zákona o požární
ochraně, kterého se dopustí ten, kdo svým jednáním způsobí požár, nejde-li o trestný čin.
Samotné jednání a následek však pro posouzení přestupku nestačí, je nutné mezi těmito dvěma
faktory najít spojitost – tzv. kauzální nexus (příčinnou souvislost). Ten je charakterizován jako
jev, bez kterého by následek, jenž je pro spáchání přestupku rozhodný, vůbec nenastal, případně
nastal odlišným způsobem.60
Fakultativními znaky objektivní stránky jsou dále čas, způsob spáchání a účinek přestupku
a použitý prostředek.61

3.4.3 Subjekt
Subjekt přestupku je označován jako pachatel. Pachatelem může být fyzická, právnická
i podnikající fyzická osoba. U fyzických osob je způsobilost spáchat přestupek omezena
zejména věkem a příčetností dané osoby, tedy na tzv. deliktní způsobilostí.62
Dle § 18 přestupkového zákona není za přestupek odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání
nedovršil patnáctý rok svého věku. Od dovršení patnáctého roku do překročení osmnáctého
roku věku je však fyzická osoba označována jako „mladistvý“ a při ukládání správního trestu
se bude přihlížet k jeho osobnosti, jakož i k jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti, jakož
i k jeho osobním poměrům tak, aby jeho další vývoj byl co nejméně ohrožen. Důvodem je fakt,
že i přesto, že se u osob starších patnácti let již předpokládá jistá úroveň psychické vyspělosti,
která umožňuje posoudit důsledky jejich jednání, vývoj každého jedince je velmi odlišný a
59

MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. vydání́. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-680-

7, str. 86.
60

Tamtéž, str. 86.

61

Tamtéž, str. 87.

62

HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H.

Beck). ISBN 978-80-7400-624-1, str. 299.

32

úroveň vyspělosti v určitém věku se u každého liší. Tento zvláštní režim se uplatní nejen při
ukládání trestů ale i v procesní části, kde mají mladiství jistá speciální práva. Zákon o požární
ochraně počítá s případy, kdy nezletilé osoby spáchají čin, který je z hlediska požární ochrany
nebezpečný, přičemž nad těmito osobami měla mít dohled jiná osoba. Ta se pak může dopustit
spáchání přestupku dle § 78 odst. 1 písm. q) zákona o požární ochraně, a to tím, že zanedbá z
hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání.
Nemusí se však jednat např. o zákonné zástupce dítěte, ale i o jiné osoby či subjekty (např.
právnické osoby – školy atd.), které za nezletilou osobu převezmou odpovědnost, a o to dle §
881 občanského zákoníku.
Otázka příčetnosti je řešena v § 19 přestupkového zákona, který stanovuje, že odpovědný
za přestupek není ten, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat
protiprávnost svého jednání nebo své jednání ovládat.
Některé přestupky však vyžadují dle § 12 přestupkového zákona ještě další zvláštní vlastnost
subjektu, nejčastěji určité postavení nebo způsobilost daného subjektu.63 Příkladem z oblasti
požární ochrany je např. přestupek podle § 76a odst. 3 písm. a), b) zákona o požární ochraně,
který může spáchat pouze revizní technik spalinových cest.

3.4.4 Subjektivní stránka
Subjektivní stránka je tvořena zejména zaviněním, tedy psychickým vztahem pachatele
k ohrožení či poruše objektu, případně ke skutečnostem, které přestupek zakládají.64
U přestupků obecně postačí zavinění z nedbalosti, pokud zákon nestanoví, že je třeba úmysl
(příkladem může být přestupek v § 45 odst. 1 písm. a) zákona o hasičském záchranném sboru,
kde se přestupku dopustí fyzická osoba, která úmyslně nosí služební stejnokroj příslušníka
s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru). Ačkoliv pro vznik odpovědnosti
není rozhodné, zda se jedná o zavinění úmyslné nebo nedbalostní, projeví se tato skutečnost ve

63

HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H.

Beck). ISBN 978-80-7400-624-1, str. 300.
64

MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. vydání́. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-680-

7, str. 97.

33

fázi určování trestu, neboť nedbalost je brána méně závažněji než úmysl.65 Oba druhy zavinění
zákon dále dělí, úmysl na přímý (pachatel chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem
chráněný zákonem) a nepřímý (pachatel věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit
tento zájem, a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí, s tím byl srozuměn) a nedbalost dělí na
vědomou (pachatel věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit tento zájem, ale bez
přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí)
a nevědomou (nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit tento zájem, ač to
vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl). Právní úprava dále
nespecifikuje, jaký druh úmyslu/nedbalosti postačuje, vychází se však z toho, že postačí úmysl
nepřímý a nedbalost nevědomá.66 U úmyslných přestupků lze přemýšlet ještě o dalších,
fakultativních, znacích jako účel, záměr či pohnutka.
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4. Přestupky v rámci požární ochrany
Oblast přestupků v požární ochraně je velmi široká, celkově lze v zákoně o požární ochraně
a zákoně o hasičském záchranném sboru najít zhruba 73 různých skutkových podstat. V obou
zákonech byly přestupky děleny na ty, kterých se mohly dopustit pouze fyzické osoby, a na ty,
kterých se naopak mohly dopustit pouze právnické a podnikající fyzické osoby. S účinností
nového přestupkového zákona však došlo k výrazné změně v definici přestupku, což vede
k novému výkladu přestupků uvedených v § 78 zákona o požární ochraně, kterých se nově
mohou

dopustit

i

právnické

a

podnikající

fyzické

osoby.

Naopak

u

zákona

o hasičském záchranném sboru k této změně nedošlo, neboť zákonná úprava zde doslovně
rozlišuje mezi oběma skupinami přestupků.
Jednotlivé skutkové podstaty přestupků často odkazují nejen na povinnosti v těchto dvou
zákonech, ale i na povinnosti uvedené v jiných zákonech (např. stavební zákon) či
na speciální vyhlášky, které dále podrobně řeší konkrétní oblast. Často, zvlášť pro osoby bez
právního či požárně bezpečnostního vzdělání, však může být velmi komplikované pochopit
a vyhledat si dané předpisy, ve kterých je daná povinnost upravena. V kombinaci s velkým
počtem jednotlivých skutkových podstat je navíc velmi těžké se zorientovat, co všechno je
nutné v této oblasti dodržet, aby se osoba vyhnula postihu. Mnohé z nich se proto často vydávají
tou nejméně vhodnou cestou a některé povinnosti zkrátka ignorují. Tyto tendence navíc velmi
posiluje fakt, že s ohledem na počet kontrol, které jsou hasičské záchranné sbory krajů schopné
ročně provést, proběhne u jednoho subjektu statisticky kontrola jednou za 200 let.67

4.1 Přestupky proti jednotkám požární ochrany
V současnosti jsou základní páteří systému plošného pokrytí území krajů jednotkami požární
ochrany jednotky hasičského záchranného sboru krajů, které jsou významně doplňovány
a podporovány jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí. Zřízení těchto jednotek
a zabezpečení jejich připravenosti k zásahu je dle § 29 zákona o požární ochraně
po organizační, materiální a finanční stránce v samostatné působnosti obcí. Ty je zřizují
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především k hašení požárů a provádění záchranných prací během živelných pohrom a
mimořádných událostí. Jejich význam v posledních letech vzrůstá, velkou měrou se podílejí na
základní pomoci obyvatelstvu v jednotlivých obcích.68 Povinnost zřízení jednotek požární
ochrany stanovuje pro obec § 68 odst. 1 zákona o požární ochraně, kromě obcí tuto povinnost
může mít ještě právnická nebo podnikající fyzická osoba, pokud provozuje činnosti
se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, které jsou uvedeny v § 4 odst. 2 a 3 zákona
o požární ochraně. Do této skupiny lze zařadit dva přestupky dle zákona o požární ochraně.
První z nich postihuje situace, kdy povinná osoba nezřídí jednotku požární ochrany či ji
smluvně nezabezpečí, případně takovou jednotku bez souhlasu hasičského záchranného sboru
kraje zruší. Druhý přestupek pak postihuje situace, kdy sice jednotka požární ochrany zřízena
byla, ale povinná osoba ji nevybaví povinným vybavením či jednotku požární ochrany využívá
k činnostem, které mohou ohrozit její akceschopnost. Zákon však nestanovuje definici toho, co
lze za ohrožení akceschopnosti považovat. V dnešní době jsou jednotky požární ochrany,
zvláště ty dobrovolné, využívány na činnosti, které s požární ochranou nesouvisí (odstraňovaní
stromů, zalévání zeleně, technické čerpání atd.). Cílem těchto přestupků je zabezpečení
dostatečného počtu jednotek požární ochrany na území ČR.
Přestupku dle § 76 odst. 2 písm. d) a odst. 4 a zákona o požární ochraně se dopustí právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která „nezřídí jednotku požární ochrany nebo ji smluvně
nezabezpečí, ačkoli k tomu byla povinna, a dále která zruší jednotku požární ochrany bez
souhlasu hasičského záchranného sboru kraje“. Právnické a podnikající fyzické osoby, které
provozují činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3, a které určí hasičský záchranný sbor kraje, zřizují
k plnění úkolů dle § 70 odst. 1 jednotku hasičského záchranného sboru podniku (příkladem
může být jednotka hasičského záchranného sboru dopravního podniku hl. m. Prahy). Hasičský
záchranný sbor kraje u toho vychází z výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo
dokumentace zdolávání požárů. Právnické nebo podnikající fyzické osoby provozující dané
činnosti, které určí hasičský záchranný sbor kraje, mohou místo jednotky hasičského
záchranného sboru podniku zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku (např. jednotka
sboru dobrovolných hasičů Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava), případně
mohou zajistit plnění úkolů této jednotky na základě veřejnoprávní smlouvy s jinou právnickou,
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podnikající fyzickou osobou či státem, nebo na základě zřízení společné jednotky požární
ochrany. Zrušit jednotku hasičského záchranného sboru podniku může právnická a podnikající
fyzická osoba pouze se souhlasem hasičského záchranného sboru kraje, v případě, že právnické
nebo podnikající fyzické osoby mají celostátní působnost nebo působnost ve více krajích, pak
je nutný souhlas generálního ředitelství.
Zřizování a provoz těchto „zvláštních“ jednotek probíhá s cílem urychlit a usnadnit zásahy
hasičů v případně mimořádné události v konkrétním podniku, neboť daná jednotka nemá jiné
povinnosti mimo sféru podniku, má nejkratší dojezdovou vzdálenost69, nejlepší znalosti
prostředí podniku a její vybavení je přizpůsobené situacím, které v konkrétním podniku mohou
nastat s ohledem na jeho činnost.
Zákon nikterak nespecifikuje, k jakému okamžiku má být jednotka požární ochrany povinnou
osobou zřízena. U právnické nebo podnikající fyzické osoby provozující dané činnosti, které
určí hasičský záchranný sbor kraje, zákon o požární ochraně v § 67 říká, že „počet zaměstnanců
podniku a vybavení této jednotky stanoví na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí
nebo dokumentace zdolávání požárů hasičský záchranný sbor kraje“. Zřízení této jednotky je
tedy navázáno na výsledky posouzení požárního nebezpečí (důvodem pro vypracování
dokumentace zdolávání požárů je návrh na opatření z posouzení požárního nebezpečí
činností70). Zpracovaná dokumentace posouzení požárního nebezpečí předkládá povinná osoba
před zahájením provozované činnosti ke schválení orgánu státního požárního dozoru, z čehož
lze vyvodit, že i zřízení jednotky požární ochrany musí proběhnout před jejím zahájením.
V případě obcí však zákon o požární ochraně počítá s možností, že obec jednotku požární
ochrany nezřídí či ji smluvně nezajistí. Tyto obce jsou povinny přispívat na společnou jednotku
hasičskému záchrannému sboru kraje nebo obci, jejíž jednotka požární ochrany je určena
požárním poplachovým plánem kraje pro uvedenou obec jako první za dodržení podmínek
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uvedených v § 65 odst. 6 zákona o požární ochraně, aby území obce bylo podle stupně
nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků při splnění požadované doby
jejich

dojezdu

na

místo

zásahu

podle

tabulky

plošného

pokrytí

uvedené

v příloze zákona o požární ochraně71, které se určuje v kombinaci s přílohou č. 1 k vyhlášce
Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a to na
základě počtu obyvatel obce, charakteru jejího území a počtu zásahů na jejím území.
Druhým přestupkem je přestupek dle § 76 odst. 2 písm. e) zákona o požární ochraně, kterého
se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, která „nevybaví jednotku požární
ochrany potřebnou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně
bezpečnostními zařízeními anebo jednotku požární ochrany využívá k činnostem, které by
mohly ohrozit její akceschopnost.“ Minimální vybavenost jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce uvádí vyhláška o jednotkách v její příloze č. 4. U jednotky hasičského záchranného sboru
podniku

tuto

vybavenost

stanovuje

hasičský

záchranný

sbor

kraje

na základně posouzení požárního nebezpečí a dokumentace zdolávání požárů.
Zřizovatelé jednotek mají zákaz využívat je na činnosti, které by ohrozily či znemožnily jejich
akceschopnost, jejíž podmínky stanovuje hlava IV. vyhlášky o jednotkách. Akceschopností se
tu rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu,
konkrétně pokud má jednotka odpovídají početní stav hasičů a je schopna uskutečnit výjezd na
zásah v časovém limitu, hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti a je prováděna pravidelná
odborná příprava, jednotka má připravenou požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany a jsou splněny podmínky pro jejich použití. O akceschopnosti jednotky se vede
příslušná dokumentace. O spáchání přestupku se bude jednat především v případech, kdy bude
jednotka využívána na činnosti mimo rámec požární ochrany, a to jak z hlediska personálního
(zřizovatel bude využívat členy jednotky) či materiálního (bude využívat požární techniku či
jiné prostředky požární ochrany). Jazykovým výkladem textu normy lze vyvodit, že pro
spáchání přestupku nestačí, aby byla jednotka využita tímto způsobem pouze jednou, ale je
nutné, aby se jednalo o pokračující přestupek, neboť zákona o požární ochraně používá
formulaci „využívá“, což by však znamenalo, že „první“ takové využití není protizákonné.
Z hlediska smyslu této úpravy by tak bylo vhodnější, aby formulace zněla „využije“, neboť
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jediné zneužití jednotky požární ochrany vedoucí k její neakceschopnosti může mít závažné
následky pro ochranu obyvatel obce.

4.2 Přestupky proti činnosti jednotek požární ochrany
Jak stanovuje zákon o požární ochraně již v úvodních ustanoveních, hlavním cílem oblasti
požární ochrany je poskytování co nejrychlejší a nejúčinnější pomoci při požárech, živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech s ohledem na maximální možnou ochranou
lidských životů, zdraví občanů a majetku. Tyto krizové situace mohou vzniknout prakticky
kdekoliv a kdykoliv, a přestože je tuzemský záchranný integrovaný systém na vysoké úrovni,
bez pomoci, spolupráce a součinnosti s ostatními osobami není schopný podchytit a včas účinně
řešit všechny krizové situace. Zákon o požární ochraně proto stanovuje řadu povinností a
zákazů fyzickým, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které mají zajistit, aby byl
každý zásah jednotek požární ochrany co nejefektivnější. Přestupky v této oblasti stíhají
porušení těchto povinností a zákazů s cílem omezit jejich počet.
Ačkoliv dnes existují místa, která slouží k cvičení jednotek požární ochrany, v mnoha
případech je nutné, aby jednotky ke cvičení využily nemovitosti ve vlastnictví jiné osoby.
A to jak z důvodů toho, že cvičení není možné provést na jiném místě, nebo proto, že
nemovitost je nějakým způsobem specifická a není možné toto cvičení provést jinde. Jedná se
například o cvičení zásahů ve výškových budovách, neboť tyto zásahy mají vzhledem k výšce
budov specifický charakter a je pro cvičení nutné, aby budova splňovala určité parametry
(výška, počet pater). Zákon o požární ochraně v § 22 odst. 2 stanovuje povinnost vlastníka (příp.
správce či uživatele) nemovitosti, aby v případě, že je to nezbytně nutné pro účely cvičení,
umožnil vstup na svou nemovitost. Zákon stanovuje povinnost o tomto vlastníka
(správce/uživatele) uvědomit nejméně 24 hodin před zahájením cvičení, při cvičení co nejméně
rušit užívání nemovitosti a vyhnout se škodám, kterým lze při cvičení zabránit.
O povinnosti umožnit vstup rozhoduje hasičský záchranný sbor kraje, případně obec, které
cvičení jednotky organizuje. V případě těchto cvičení se jedná pouze o umožnění vstupu na
nemovitosti, které nejsou obydlím, ke vstup do obydlí by byl potřeba předchozí souhlas
vlastníka či uživatele.
Přestupku dle § 76 odst. 1 písm. g) zákona o požární ochraně se dopustí ten, kdo „neumožní
vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany, ačkoliv je k tomu povinen podle
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rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce“. Zákon o požární ochraně
nespecifikuje, kdo se přestupku může dopustit, neboť používá obecné „ten, kdo…“, avšak
přestupkový zákon již umožňuje, aby se přestupku dopustila nejen fyzická, ale i právnická
a podnikající fyzická osoba. § 22 odst. 2 zákona o požární ochraně navíc tuto povinnost ukládá
vlastníkovi (správcovi / uživateli) nemovitosti, kterým může být jak fyzická, podnikající
fyzická, tak i právnická osoba.
V § 78 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně se pak nachází obdobný přestupek, kterého
se však může dopustit pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba, a to tím, že „neumožní
vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se cvičením jednotek
požární ochrany, ačkoli tomu byla povinna podle rozhodnutí obce nebo hasičského
záchranného sboru kraje“. Na rozdíl od přechozího přestupku, který řeší situaci se vstupem
do nemovitosti přímo během cvičení jednotky požární ochrany, je tento přestupek širší a lze ho
spáchat i neumožněním vstupu na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti
se cvičením jednotek, tedy i mimo samotné cvičení (příprava atd.).
Potřeba vstupu na cizí nemovitost však nevzniká pouze v souvislosti se cvičením jednotek
požární ochrany, ale též v případě, že je vstup nutný pro zdolávání požáru či z důvodu
provedení záchranných prací. Na rozdíl od cvičení, zde se povinnost umožnit vstup nemovitost
nezakládá na žádném autoritativním rozhodnutí, ale vychází přímo ze zákona, neboť tyto
činnosti s ohledem na jejich charakter vyžadují vstup okamžitý a ničím nepodmíněný, aby bylo
možné zdolat požár či provést záchranné práce co nejdříve.
Povinnost umožnit vstup v těchto situacích stanovuje § 22 odst. 1 zákona o požární ochraně.
Vlastník (správce, uživatel) je povinný umožnit vstup na nemovitost jednotce požární ochrany
k provedení opatření nutných ke zdolávání požárů, zamezení jejich šíření, popřípadě
k provedení záchranných prací, které zákon stanovuje zejména jako vyklizení či strpění
vyklizení pozemku, odstranění či strpění odstředění staveb, jejich části nebo porostů. Příslušník
hasičského záchranného sboru je v těchto případech oprávněn dle § 28 zákona
o hasičském záchranném sboru vstoupit na nemovitost či do obydlí i bez vědomí vlastníka,
a to za splnění určitých podmínek (např. důvodné podezření, že je ohrožen život, zdraví, určitá
škoda na majetku atd.). O potřebě a rozsahu opatření vždy rozhoduje velitel zásahu.
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Přestupku dle § 76 odst. 2 písm. i) zákona o požární ochraně se v této oblasti se může dopustit
právnická nebo podnikající fyzická osoba, která „neumožní vstup na nemovitost k provedení
potřebných opatření v souvislosti se zdoláváním požáru nebo prováděním záchranných
prací“. Dále se přestupku dle § 78 odst. 1 písm. m) zákona o požární ochraně dopustí ten, kdo
„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.“ V souvislosti se vstupem na nemovitost je
druhý z přestupků vyjádřen úžeji, a to tím, že umožnit vstup je nutné pouze jednotkám požární
ochrany (zatímco první z přestupků nijak nekonkretizuje, komu je toto nutné umožnit) a
povinnost vzniká pouze při samotném zdolávání požáru či provádění záchranných prací (první
přestupek tuto činnost rozšiřuje o všechny související potřebná opatření – např. parkování
vozidel, odběr vody atd.).
Kromě umožnění vstupu na nemovitost stanovuje zákon o požární ochraně osobám
v souvislosti se zásahem jednotek požární ochrany další povinnosti. Jedná se především
poskytnutí věcné a osobní pomoci, které jsou upraveny v § 18 a 19 zákona o požární ochraně.
Osobní pomoc je upravena jako povinnost každého v souvislosti se zdoláváním požáru provést
nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést
nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo
zabezpečit jeho ohlášení a poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany
na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce. Dříve se přestupku
neposkytnutí osobní pomoci mohla dopustit pouze fyzická osoba, v případě věcné pomoci
i právnická a podnikající fyzická osoba. S ohledem na nový přestupkový zákon se však obou
přestupků mohou dopustit všechny osoby bez rozdílu. Věcnou pomoc charakterizuje zákon jako
povinnost poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné
ke zdolání požáru, a to na základě výzvy velitele zásahu, velitele jednotky nebo obce. Zásadním
rozdílem mezi osobní a věcnou pomocí je způsob stanovení povinnosti poskytnutí takové
pomoci. U osobní pomoci je výčet příkladů, kdy má osoba povinnost provést určitou činnost
bez ohledu, zda byla k této činnosti vyzvána (uhasit požár, ohlásit zjištěný požár atd.), zároveň
je tu uvedena povinnost poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele
zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce. V případě věcné pomoci je osoba povinna
ji poskytnou vždy jen tuto výzvu.
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V zákoně o požární ochraně se nacházejí dva různé přestupky, které řeší tuto problematiku. Dle
§ 78 odst. 1 písm. i) zákona o požární ochraně se přestupku dopustí ten, kdo „neposkytne osobní
nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoli je k tomu povinen“ a dle § 76
odst. 2 písm. h) zákona o požární ochraně se přestupku dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba, která „neposkytne na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky požární
ochrany obce potřebnou věcnou pomoc“.
Pro úspěšný zásah jednotek požární ochraně však pouhé umožnění vstupu na nemovitost, kde
dochází k požáru či k jiné situaci, která odůvodňuje zásah jednotky či provedení záchranných
prací, nestačí. Všechny osoby jsou povinné vytvářet v prostorách, které vlastní či užívají,
takové podmínky, které umožňují úspěšné zdolávání či hašení požáru. Zdoláváním požáru se
myslí činnost jednotek požární ochrany v operačním řízení s cílem lokalizace (zamezení
dalšímu šíření požáru) a likvidace požáru (ukončení nežádoucího hoření). Hašení požáru je pak
činnost, kdy se pomocí hasiv odstraňují hořlavé soubory, dochází k rozebírání konstrukcí,
evakuaci a záchraně materiálu a odvětrávání.
Dle § 78 odst. 1 písm. m) zákona o požární ochraně se dopustí přestupku ten, kdo „nevytváří v
prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro
provádění záchranných prací“. Právnické a podnikající fyzické osoby se pak mohou dle § 76
odst. 2 písm. a) zákona o požární ochraně dopustit přestupku, pokud „nevytváří podmínky pro
hašení požárů a pro záchranné práce, neudržují volné příjezdové komunikace a nástupní
plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům,
rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům,
věcným prostředkům požární ochrany a ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení“.
Povinnost právnických a podnikajících fyzických osob je tedy na rozdíl od fyzických osob širší,
a kromě podmínek pro zdolávání požárů musí vytvářet i podmínky pro samotné hašení.
Povinnost právnické a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky pro hašení požárů
a záchranné práce blíže specifikuje § 11 odst. 1 vyhlášky o prevenci jako souhrn organizačních
a popřípadě technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména
stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu
a záchranných prací. V odst. 2 pak vyhláška uvádí konkrétní povinnosti k provedení rychlého
a účinného zásahu (označení čísla tísňového volání, trvale volné průjezdné šířky příjezdových
komunikací atd.) a v odst. 3 povinnosti k provedení záchranných prací, které zahrnují evakuaci
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osob, zvířat a materiálu (označení nouzových východů, trvale volně průchodné komunikační
prostory atd.).
V mnoha případech se zásah jednotek požární ochrany neobejde bez přítomnosti jiných osob,
od kterých je v některých případech nutné vyžadovat určité chování, které má zajistit správný
průběh celé akce. Zákon o požární ochraně v § 88 stanovuje právo velitelů jednotky hasičských
záchranných

sborů

podniků,

velitelů

jednotek

sborů

dobrovolných

hasičů

obcí

a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků a velitelů zásahů, aby při plnění svých úkolů,
definovaných v § 70 (požární zásah, záchranné práce při živelných pohromách a jiných
mimořádných událostech atd), nařídili fyzickým osobám vzdálení se z místa zásahu či jiná
omezení nutná k úspěšnému provedení zásahu, a také nařídili provedení nutných opatření
směřující odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru. Přestupku dle § 78 odst. 1 písm. c)
zákona o požární ochraně se dopustí ten, kdo „neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo
velitele jednotky požární ochrany vydané podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona o požární
ochraně“.
Zákon o hasičském záchranném sboru pak v § 27 stanovuje obecnou povinnost každému, aby
bez zbytečného odkladu uposlechl jakékoliv výzvy nebo pokynu příslušníka hasičského
záchranného sboru při plnění základních a mimořádných úkolů stanovených v § 1 a 3 zákona o
hasičském záchranném sboru (především chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí,
zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi).
Přestupku se za porušení této povinnosti může dopustit jak fyzická osoba, a to dle § 45 odst. 1
písm. b) zákona o hasičském záchranném sboru, ale i právnické a podnikající fyzické osoby dle
§ 46 odst. 1. písm. a) zákona o hasičském záchranném sboru. Příslušníkem je dle § 4 odst. 1
písm. a) tohoto zákona příslušník hasičského záchranného sboru ve služebním poměru podle
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Na rozdíl od přestupku dle § 78
odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně jsou osoby nadané právem ukládat pokyny a výzvy
přímo členy hasičského záchranného sboru, jsou na ně, jako na profesionální hasiče, kladeny
větší nároky, a proto mají možnost ukládat jakékoliv pokyny či výzvy. U přestupku dle § 78
odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně jsou těmito osobami pouze vybraní výše postavení
členové jednotek (velitelé jednotky hasičského záchranného sboru podniků, velitelé jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí a podniků a velitelé zásahů) a rozsah jejich pravomocí je
zákonně omezen.
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Významným problém, který zasahující jednotky požární ochrany musí řešit, je situace se
zaparkovanými automobily v místě zásahu. V současné době, zvláště např. na sídlištích
a v centrech velkých měst, často počty automobilů převyšují kapacity parkovacích míst.
Požární technika, tvořena především velkými dopravními automobily, má tak pravidelně
problémy dostat se včas a rychle na místo zásahu a tuto techniku umístit v blízkosti zásahu.
Zákon proto stanovuje povinnosti označit určitá místa jako nástupní plochy pro požární
techniku se zákazem stání, kam lze v případě zásahu techniku umístit. Zároveň parkování či
jiné blokování těchto míst umožňuje posoudit jako přestupek, a to dle § 78 odst. 1 písm. u)
zákona o požární ochraně, kdy se tohoto přestupku dopustí ten, kdo „omezí nebo znemožní
použití označených nástupních ploch pro požární techniku“. Podmínky umístění nástupních
ploch pro požární techniku jsou uvedeny ve vyhlášce o prevenci a ve vyhlášce č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb v souladu s českými technickými normami
vedenými v příloze č. 1 části 2. Označení těchto ploch pak řeší vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, která stanovuje, že nástupní plochy
se značí dopravní značkou B 29 (zákaz stání) s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro
požární techniku“.
Požáry či jiné situace vyžadující záchranné práce mohou vzniknou prakticky kdekoliv. Při
zásahu tak mnohdy osoby zapojené do různých úkolů v oblasti požární ochrany vstupují
do soukromé sféry jiných osob, např. do obydlí fyzických osob i do prostor patřících
právnickým osobám. Mohou tak získat přístup k informacím o těchto osobách, jež by mohly
být lehce zneužity. Zákon pro tyto případy ukládá povinnost mlčenlivosti. Přestupku se dle §
45 odst. 1 písm. d) zákona o hasičském, záchranném sboru dopustí ten, kdo „poruší povinnost
mlčenlivosti podle § 48 odst. 1 tohoto zákona“. Povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které
v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob mají zůstat utajeny před nepovolanými
osobami, mají dle § 89 zákona o požární ochraně nejen osoby pověřené plnění úkolů na úseku
požární ochrany, ale tato povinnost je § 48 zákona o hasičském záchranném sboru rozšířena na
každou osobu, která byla hasičským záchranným sborem požádána o pomoc, byla-li řádně o
této povinnosti poučena. Povinnost směřuje vůči všemu, co se v souvislosti s požadovanou či
poskytnutou pomocí dověděla. Mlčenlivost zde není chápána jen jako ne/šíření mluveného
slova, ale i šíření v podobě fotografií a jiných záznamů a nevztahuje se pouze na informace,
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které jsou označeny jako tajné, ale všechny, které by mohly poškodit práva zúčastněných
právnických či fyzických osob.72
V neposlední řadě se přestupku dle § 78 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně se dopustí
ten, kdo „vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku
tísňového volání“. Kromě úpravy v tomto zákoně, zneužití tísňových linek řeší i zákon č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v §
119 odst. 1 písm. e), ve kterém stanovuje přestupek fyzické osoby, které uskutečňuje zlomyslná
volání na čísla tísňového volání. V závažnějších či opakovaných případech pak lze mluvit i o
naplnění skutkové podstaty trestného činu „Poškození nebo ohrožení obecně prospěšného
zařízení“ či „Šíření poplašné zprávy“. Operátoři tísňových linek mají povinnost všechny
nahlášené události nechat prověřit, což v mnoha případech zaneprázdní jak pracovníky
operačních středisek, tak samotné hasiče, a znemožní, aby byli využíváni na případy, kde jsou
doopravdy potřeba.

4.3 Přestupky proti označení, symbolice a názvu jednotek požární
ochrany
Pro jednotky požární ochrany je nutností využívat při své činnosti jednotné barevné označení
vozidel, lodí a letadel, jednotné symboly a názvy a také jednotné stejnokroje svých členů. Tyto
vnější znaky jsou pro jejich činnost zcela zásadní, neboť je nutností, aby se jednotlivé jednotky
požární ochrany a členové navzájem jednoduše a rychle rozeznali a také aby byli jednoduše
poznatelní druhými osobami. Vzhledem k pravomocem, které jednotky požární ochrany mají
(např. vstup jednotky na nemovitosti při zdolávání požáru) je nutné, aby ostatní fyzické osoby
příslušníky těchto jednotek okamžitě identifikovali a umožnili jim výkon jejich pravomocí,
neboť v případě požárů či jiných krizových situací je čas jedním z nejdůležitějších faktorů,
které ovlivňují úspěšné vyřešení dané situace. Zároveň se tím chrání dobrá pověst hasičského
záchranného sboru, kdy se brání situacím, ve kterých by někdo zneužíval značení dopravních
prostředků či stejnokroje a choval se způsobem, který poškozuje dobrou pověst hasičského
záchranného sboru, porušuje dobré mravy nebo snižuje důvěryhodnost sboru.
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Barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany blíže specifikuje § 2 vyhlášky
MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a bod. 36 až 43 přílohy
vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Dle nich se barevným
označením vozidel, lodí a letadel se rozumí vnější barevná úprava, kterou tvoří především
červená barva doplněná o bílé prvky, například vodorovný pruh, dále

nápisy

a označení a užití znaků, označující druh dopravního prostředku, jeho vybavení a příslušnost
k jednotce požární ochrany. Přestupku se dle § 76 odst. 1 písm. m) a § 78 odst. 1 písm. v) zákona
o požární ochraně dopustí jakákoliv osoba, která „používá neoprávněně barevné označení
vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany“. Dle vyhlášek je porušením
i pouhé použití nápisu „HASIČI“ či znaku jednotky požární ochrany. Barevné označení mohou
využívat pouze jednotky, které jsou vyjmenované v § 65 zákona o požární ochraně.
Ustanovením § 41 zákona o hasičském záchranném sboru je chráněn i samotný název
Hasičského záchranného sboru a brání zneužití tohoto slova v názvu jiného subjektu či jeho
organizační složce, aby nedocházelo k záměně s hasičským záchranným sborem. Přestupku dle
§ 46 odst. 1 písm. c) zákona o hasičském záchranném sboru se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba, která „použije slova „hasičský záchranný sbor“, tato slova
v jiném gramatickém tvaru, jiné seskupení těchto slov nebo zkratku „hasičský záchranný
sbor ČR“ v rozporu s § 41“. Přestupek nemíří pouze proti subjektům, které jsou zapsány
v obchodním rejstříku, ale i proti ostatním subjektům, zapsaným v jiných rejstřících či proti
podnikatelům nezapsaným. Osoby fyzické se však naopak tohoto přestupku dopustit nemohou.
Přestupku se dle § 45 odst. 1 písm. c) a § 46 odst. 1 písm. b) zákona o hasičském záchranném
sboru taktéž dopustí jakákoliv osoba, která „použije symbol hasičského záchranného sboru v
rozporu s § 40 odst. 1 zákona o hasičském záchranném sboru“. Symboly hasičského
záchranného sboru jsou velký znak, malý znak a prapor, které jsou blíže charakterizovány
v Části třetí vyhlášky č. 407/2015 Sb., výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru.73
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Použití symbolu hasičského záchranného sboru je dle § 40 odst. 1 zákona o hasičském
záchranném sboru obecně možné, ale nesmí se tím ohrozit jeho dobrá pověst.
Ze stejných důvodů, kterými se reguluje užití barevného označení vozidel, lodí a letadel
jednotek požární ochrany, stanovuje podmínky i pro nošení služebního stejnokroje příslušníka
s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru. Dle § 14 zákona o hasičském
záchranném sboru je služební stejnokroj s označením příslušnosti k tomuto sboru oprávněn
nosit pouze jeho příslušník, případně bývalý příslušník dle § 15. Přestupku dle § 45 odst. 1
písm. a) zákona o hasičském záchranném sboru se dopustí fyzická osoba, která „úmyslně
neoprávněně nosí služební stejnokroj příslušníka s označením příslušnosti k hasičskému
záchrannému sboru nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem
zaměnitelné“. Nejedná se však pouze o pracovní stejnokroj, ale i o stejnokroj slavnostní nebo
společenský.74 Zákon výslovně stanovuje, že spáchání tohoto přestupku je možné pouze
úmyslně, nelze ho tedy spáchat s ohledem na § 15 přestupkového zákona z nedbalosti. Zákon
navíc uvádí, že se nemusí jednat přímo o služební stejnokroj či jeho část, ale jakékoliv oblečení,
který svým vzhledem stejnokroj připomíná a je s ním zaměnitelné. Bývalí příslušníci
hasičského záchranného sboru se navíc mohou dopustit přestupku podle § 45 odst. 2 zákona o
hasičském záchranném sboru, a to v případě, že „na místě veřejnosti přístupném neoprávněně
nosí služební stejnokroj s odlišujícím označením nebo jej nosí způsobem, který poškozuje
dobrou pověst hasičského záchranného sboru“. Tohoto přestupku se může dopustit pouze
speciální subjekt, a to bývalý příslušník hasičského záchranného sboru, který je charakterizován
v § 15 zákona o hasičském záchranném sboru jako jeho příslušník, jehož služební poměr
skončil. Ze zákona má oprávnění nosit služební stejnokroj nadále při vhodných příležitostech,
pokud podle závěru posledního služebního hodnocení dosahoval ve výkonu služby alespoň
dobrých výsledků a o nošení písemně požádal podle svého posledního služebního zařazení
generálního ředitele, ředitele hasičského záchranného sboru kraje, velitele útvaru nebo ředitele
školy a zároveň splnil jednu ze tří podmínek: služební poměr skončil kvůli dovršení 65 let a
službu v hasičském záchranném sboru vykonával min. 15 let, nebo byl propuštěn na vlastní
žádost a službu vykonával min. 15 let, nebo byl propuštěn z důvodu pozbytí zdravotní
způsobilosti k výkonu služby. Přestupku se dopustí ve chvíli, kdy stejnokroj nosí neoprávněně,
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tedy bez splnění daných podmínek, případně jej nosí způsobem, který poškozuje dobrou pověst
hasičského záchranného sboru.

4.4 Přestupky týkající se vzniku či existence požáru
Požáry jsou spolu s technickými haváriemi a dopravními nehodami jedny z hlavní druhů
událostí, ke kterým jsou jednotky požární ochrany povolávány. Mezi lety 2013 až 2017 činily
požáry skoro 13 % zásahů jednotek požární ochrany, tedy průměrně 16 000 událostí za rok.
Ačkoliv průměrný počet požárů od roku 1996 klesá (v období od 1996 do 2000 došlo k 108 896
požárům, za to v období od 2006 do 2010 „jen“ k 96 342 požárům), počet zraněných a
usmrcených osob zůstává v průměru neměnný, naopak se zvyšuje škoda způsobená požáry.75
Definici požáru najdeme ve vyhlášce o požární prevenci v § 1 písm. m), který požár
charakterizuje jako „každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob
nebo

zvířat,

ke

škodám

na

materiálních

hodnotách

nebo

životním

prostředí

a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí
bezprostředně ohroženy“.
Právní úprava přestupků se v oblasti požárů zaměřuje hlavně na postih osob, které zanedbávají
či porušují bezpečností předpisy či zásady a jejichž chování může vést ke vzniku požáru. Tyto
příčiny tvoří velkou část všech požárů, v roce 2017 bylo neprokázaným zaviněním (kouřením,
zakládáním ohně, vypalování, nesprávnou obsluhou topidla, zanedbáním bezpečnostních
předpisů atd.) způsobeno 23,85 % všech požárů, nedbalostí (zejména nevhodnou konstrukcí
komína, spárami v komíně, jiskrami z komína, vznícením sazí atd.) pak 29,34 %, požárů a
komíny (špatný stav topila, kouřovodu, nesprávné umístění atd.) byly pak příčinnou v 6,13 %
případů. Přímá škoda způsobená požáry z uvedených příčin dosáhla v roce 2017
1.549.116.000,- Kč, bylo usmrceno 23 osob a zraněno 44.76 Vzhledem k tomu, že hlavním
cílem je ochrana života a zdraví lidí a jejich majetku, jsou tato čísla stále velmi vysoká a
potvrzují, že právní úprava v této oblasti je stále velmi důležitá.
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Obsahem přestupků v této oblasti je nejčastěji nedodržení zásad či pravidel užívání přístrojů či
zařízení, jejichž nesprávným užívání může dojít ke vzniku požáru, dále neodborná manipulace
s hořlavými či z požárního hlediska jinak nebezpečnými látkami či neodborné provádění
činností, v jejichž důsledku může k požáru dojít.
Přestupku dle § 78 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně se dopustí ten, kdo „poruší zásady
bezpečného

provozu

tepelných,

elektrických,

plynových

a

jiných

spotřebičů

a komínů“. Vyhláška o požární prevenci v § 42 stanovuje, že primární zdrojem zásad provozu
těchto zařízení jsou návody na provoz, kontroly, údržbu či obsluhu, které k zařízení dodává sám
výrobce. V případě, že tato dokumentace není k dispozici, postupuje se podle dokumentace
technicky a funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče.
Dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. k) zákona o požární ochraně se přestupku také dopustí ten,
kdo „nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně
nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup
k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení“. Hořlavé látky
jsou dle vyhlášky o požární prevenci „látky, které jsou za předvídatelných podmínek schopny
hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet“. Může se jednat
o tuhé, kapalné i plynné látky. Zásady používání, skladování a manipulace s těmito látkami řeší
vyhláška o požární prevenci v § 44. Především jsou zde stanovena pravidla
a způsoby ukládání paliv jednotlivých skupenství.
Přestupku dle § 78 odst. 1 písm. l) zákona o požární ochraně se dále dopustí ten, kdo „nedodrží
zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení“.
Základem zásady zmíněné ve skutkové podstatě přestupku je zákonná povinnost počínat si tak,
aby nedocházelo ke vzniku požáru. Některé další povinnosti lze najít v jiných zákonech (např.
zákaz rozdělávání ohně v lese a do 50 m od okraje lesa v lesním zákoně). Zdrojem zapálení se
může

stát

látka

či

předmět,

které

mají

určitou

teplotu

a

jsou

schopny

po potřebnou dobu působit na hořlavé materiály.77 Příkladem jiného zdroje zapálení může být
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například topné těleso, elektrické technické zařízení, přístroje ke sváření atd. U těchto zařízení
je nutné řídit se návody k obsluze a obecnými bezpečnostními zásadami.
Vzhledem k velkému množství nejrůznějších výrobků a činností není možné, aby zákon
upravoval podmínky a způsob užívání všech těchto výrobků a činností. V těchto případech je
tedy nutné se řídit jednotlivými návody a podmínkami týkající se požární bezpečnosti, které
stanovují přímo výrobci těchto výrobků či jsou stanoveny k jednotlivým činnostem. Přestupku
se dle § 78 odst. 1 písm. g) zákona o požární ochraně se tedy může dopustit každá osoba, která
„nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.“
U některých činností, u kterých je vyšší riziko vzniku požáru zákon vyžaduje, aby daná osoba
vlastnila pro výkon takové činnosti oprávnění. V případě, že osoba takové oprávnění nevlastní,
a přesto činnosti vykonává dopouští se přestupku dle § 78 odst. 1 písm. o) zákona
o požární ochraně, neboť „provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá
odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy“.
Zákon stanovuje povinnost, aby osoba, která provádí určité činnosti, se kterou je spojeno vyšší
riziko vzniku požáru a pro výkon této činnosti jsou tedy nutné určité znalosti
a dovednosti, aby tato osoba měla odbornou způsobilost k této činnosti. Jedná se např.
o svářeče, jehož povinností je mít ke sváření absolvované svářečské zkoušky a mít platný
svářečský průkaz. Cílem úpravy je eliminovat případy, kdy osoba bez potřebné způsobilosti,
způsobí požár neodborným výkonem této činnosti. Pro právnické a podnikající fyzické osoby
je stanovena navíc povinnost zajistit, aby osoby, které pro ni určitou činnost vykonávají (např.
zaměstnanci), tato oprávnění měla. Přestupku se § 76 odst. 1 písm. l) zákona o požární ochraně
dopustí

právnická

a

podnikající

fyzická

osoba,

která

„nestanoví

požadavky

na odbornou kvalifikaci osob podle § 6 odst. 1 písm. d) nebo nezabezpečí provádění prací,
které by mohly vést ke vzniku požáru osobou s příslušnou kvalifikací“.
Mezi časté příčiny požáru se řadí také vypalování porostů a spalování jiných hořlavých látek.
Jedním z přestupků v zákoně o požární ochraně je proto přestupek dle § 78 odst. 1 písm. s)
tohoto zákona, kterého se dopustí osoba, která „vypaluje porosty“. Celoplošné pálení staré
trávy a jiných porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno jak fyzické, tak i právnické
a podnikající fyzické osobě. Důvodem zákazu je vysoké nebezpečí přenesení požáru
na sousední objekty či jiné plochy s podobnými vlastnostmi jako má ta vypalovaná, a to
po povrchu suchou vegetací, větrem ale také pod povrchem skrz podloží. Právě poslední případ
50

je největším rizikem, které při pálení porostu vzniká. Zatímco povrchové šíření lze jasně
pozorovat, podpovrchové šíření je velmi složité rozpoznat a požár se tak může šířit, aniž by o
něm kdokoliv věděl a časem se z něj může stát oheň povrchový. Oheň tímto způsobem může
„doputovat“ i několik desítek metrů od původního ohniska požáru a projevit se s větším
časovým odstupem, v řádu několika dnů. Zákaz vypalování je tedy hlavním prevenčním
prostředkem, jak předcházet požárům, zvlášť lesních, kde je velmi silná vrstva hrabanky,
ve které se požár může nenápadně šířit.78 Počet takto způsobených požárů se v posledních
letech pohybuje kolem 1.000 za rok, jsou tak způsobovány škody v řádu milionů korun českých
s množstvím zraněných i usmrcených osob.79 Fyzické, právnické i podnikající fyzické osoby
mají ale možnost spalovat hořlavé látky (tedy i trávu) na volném prostranství na jednom místě
za učinění odpovídajících opatření proti vzniku a šíření požáru (dozor starší 18 let, pálení
s ohledem

na

klimatické

podmínky,

vhodné

místo

pro

pálení

atd.).

Právnické

a podnikající fyzické osoby mají navíc povinnost oznámit spalování příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje.80 Pro právnické a podnikající fyzické osoby je navíc stanoven
přestupek dle § 76 odst. 2 písm. m) zákona o požární ochraně, kterého se dopustí právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která „vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých
látek na volném prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření
proti vzniku a šíření požáru“.
Kromě výše zmíněných činností může ke vzniku požáru dojít mnoha různými způsoby. Zákon
o požární ochraně proto v § 78 odst. 1 písm. r) uvádí obecný přestupek, kterého se může dopustit
každá osoba, která „způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin“. Zákon
o požární ochraně stanovuje obecnou povinnost v § 1 odst. 2: „každý je povinen počínat si tak,
aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru“ a v § 17 odst. 1 písm. a): „fyzická osoba je povinna
počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,
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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“.
Definici požáru lze najít v § 1 písm. m) vyhlášky o požární prevenci, ve které se požárem rozumí
„každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám
na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby,
zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy“. Dále se za požár
považují také výbuchy hořlavých par, plynů a prachů bez následného plamenného hoření.
Naopak za požár se nepovažují:
a) výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu,
b) hoření vinutí elektrických točivých strojů z titulu zkratu, pokud nedojde k rozšíření
hoření mimo prostor vinutí,
c) žhnoucí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci,
d) vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vnik
těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že
nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou
specifikována výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze
znaků definice požáru.81

Požár lze založit úmyslně či z nedbalosti. Nejčastějšími důvody úmyslné zakládání požárů je
msta, konkurenční boj, zakrytí jiné trestné činnosti, finanční zisk, sebevražedné úmysly, požáry
založené dětmi, vandalismus či terorismus. Častěji se však setkáváme s požáry způsobenými
nedbalostním jednáním, kdy mezi hlavní příčiny patří nedopalky cigaret, zakládání ohně ve
volné přírodě, nesprávná obsluha topidla a manipulace se žhavým popelem, nedodržení
bezpečné vzdálenosti hořlavých materiálů od topidel, zanedbání bezpečnostních předpisů při
požárně nebezpečných činnostech či špatný stav, nesprávná instalace a používání topných těles
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a spalinových cest.82 Zákon však nerozlišuje, zda byl požár založen úmyslně či z nedbalosti,
stanovuje však, že závažnost jednání nesmí naplnit známky trestného činu, zejména obecného
ohrožení a obecného ohrožení z nedbalosti. O trestný čin se bude jednat v situacích, kdy osoba
vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody
velkého rozsahu.
V případě, že již k požáru dojde, je nutné, aby se k jeho likvidaci a záchranným pracím došlo
v co nejkratším čase. Ve většině případu je požár nahlášen osobami, které se pohybují v jeho
blízkosti. Zákon stanovuje povinnost zjištěný požár ohlásit, a to pro fyzické osoby v § 17 odst.
1 písm. h) a pro právnické a podnikající fyzické osoby v § 5 odst. 1 písm. h) zákona
o požární ochraně, která se primárně vztahuje na prostory, které osoba vlastní, užívá, případně
provozuje. Vedle toho zákon navíc uvádí v § 18 písm. c) jako jeden ze způsobů osobní pomoci
i obecnou povinnost ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho
ohlášení. Oznámit je nutné všechny požáry, tedy i ty uhašené vlastními silami či uhašené
samovolně (nejčastěji díky nedostatku vzduchu). Povinnost oznámení je možné splnit dvěma
hlavními způsoby – ohlášením na tísňovou linku č. 150 či osobně na kterékoliv stanici
hasičského záchranného sboru kraje. Přestupku se dle § 78 odst. 1 písm. t) zákona
o požární ochraně dopustí osoba, která „neoznámí bezodkladně místně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje požár v objektech a jiných místech, které vlastní nebo
užívá“. Přestupku se dále dle § 76 odst. 1 písm. h) zákona o požární ochraně dopustí právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která „neoznámí bez odkladu územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje vznik požáru při činnostech, které provozuje, nebo v
prostorách, které vlastní nebo užívá“.
Specifickým přestupkem je přestupek dle § 78 odst. 1 písm. p) zákona o požární ochraně,
kterého se může dopustit osoba, která „zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad
osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání.“ Z § 2920 občanského zákoníku
lze vyvodit, že osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, budou nezletilé
osoby, které nenabyly plné svéprávnosti a osoby, které jsou stižené duševní poruchou.
U nezletilých osob je dohled dán tzv. rodičovskou odpovědností dle § 858 občanského
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zákoníku. Dohled nad nezletilým však mohou dle § 881 občanského zákoníku svěřit jiné osobě
(např. škole). U osob postižených duševní poruchou zákon konkrétní osobu, které má
vykonávat dohled neuvádí, o této osobě rozhoduje soud. V obou případech však povinnost
dohledu není možné chápat absolutně. Náležitým dohledem není možné rozumět takový
dohled, který by byl za normálních okolností osobami dohledem povinnými vykonáván stále,
nepřetržitě a bezprostředně ("na každém kroku"), neboť v takovém případě by byla zákonem
předpokládaná možnost zproštění odpovědnosti těchto osob prakticky vyloučena.83
U nezletilých osob bude rozhodovat rozumová a volní vyspělosti odpovídající jejímu věku,
u osob stižených duševní poruchou pak psychický stav dané osoby.

4.5

Přestupky proti státnímu požárnímu dozoru

Státní požární dozor zahrnuje oblasti činností, které vykonávají příslušné orgány, které
při nich zastupují stát. Cílem státního požárního dozoru je zajistit dostatečnou míru požární
bezpečnosti občanů, a to způsoby, které se u jednotlivých činností různí (např. při posuzování
stavební dokumentace se dohlíží na splnění požadavků požární bezpečnosti u dané stavby,
u kontrolní činnost se dohlíží na plnění zákonem stanovených činností, u zjišťování příčin
požáru se zjišťuje příčina i odpovědná osoba za jeho vznik).
Státní požární dozor se vykonává především u těchto činností, vyjmenovaných podrobně
v § 31 odst. 1 zákona o požární ochraně:
− kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
− posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání rozhodnutí,
projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny
stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně
v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací,
k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního
řešení podle zvláštních právních předpisů,
− ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající
z posouzených podkladů a dokumentace podle předchozího bodu včetně podmínek
vyplývajících z vydaných stanovisek,
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− schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním
nebezpečím,
− zjišťováním příčin vzniku požárů,
− kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany,
− ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto
opatření.84

Orgány vykonávající státní požární dozor jsou dle § 32 a 35 zákona o požární ochraně
v taxativně vypočtených případech místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje
a Ministerstvo vnitra (to vykonává státní požární dozor při posuzování a typovém schvalování
zařízení dálkového přenosu určeného pro účely hasičského záchranného sboru, u staveb
přesahující na území dvou a více krajů a u staveb, které si vyhradí).
V případě, že jakákoliv osoba „neumožní výkon státního požárního dozoru nebo
ve stanovené lhůtě nesplní opatření uložená orgánem státního požárního dozoru“, dopouští
se přestupku dle § 78 odst. 1 písm. h) zákona o požární ochraně. Právnické a podnikající fyzické
osoby se navíc můžou dopustit i přestupku dle § 76 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně,
a to tím, že „neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru“. Právnické
a podnikající fyzické osoby jsou tedy postiženy i za případy pouhého ztížení tohoto výkonu.
Zákon o požární ochraně umožňuje orgánu vykonávající státní požární dozor (hasičský
záchranný sbor, v některých případech Ministerstvo vnitra), aby rozhodl o vyloučení určité věci
z užívání, o zákazu určité činnosti či o zastavení provozu v případě, že daná věc, činnost či
provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí
nestačí jiná opatření. V naléhavých situacích zákon umožňuje rozhodnutí oznámit ústně a
poznamenat do protokolu o kontrole s tím, že písemné vyhotovení rozhodnutí se doručí
neprodleně po ústním oznámení. Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 3 dnů od doručení
odvolání, které však nemá odkladný účinek. V případě zastavení provozu lze o tomto opatření
rozhodnout i tehdy, jestliže by jím byla znemožněna záchrana osob nebo majetku v případě
požáru. Vydání rozhodnutí o zastavení provozu musí být předem projednáno statutárním
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orgánem právnické, podnikající fyzické osoby nebo jejím odpovědným zástupcem. Znovu
užívat věc, obnovit zakázanou činnosti či zastavený provoz lze až po úplném odstranění všech
nedostatků, které vyvolávají bezprostřední nebezpečí vzniku požáru, a s písemným souhlasem
orgánu, který o opatření rozhodl85. V případě, že jakákoliv osoba „poruší rozhodnutí
o vyloučení věci z užívání, rozhodnutí o zákazu činnosti nebo rozhodnutí o zastavení
provozu“, dopustí se přestupku dle § 76 odst. 2 písm. b) a § 78 odst. 1 písm. n) zákona
o požární ochraně.
V případě kontroly dodržování povinností stanových předpisy o požární ochraně a kontroly
připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany stanoví orgán státního požárního
dozoru kontrolované osobě lhůtu pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků.
V případě, že právnická nebo podnikající fyzická osoba „nepodá písemnou zprávu
o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole ve lhůtě stanovené orgánem vykonávajícím
státní požární dozor“, pak se dopustí přestupku dle § 76 odst. 1 písm. i) zákona o požární
ochraně. V případě, že jsou jí uložena nějaká opatření sloužící k odstranění těchto nedostatků,
je právnická či podnikající fyzická osoba povinna je provést ve stanovené lhůtě. Pokud
právnická či podnikající fyzická osoba, která „neprovede ve stanovené lhůtě opatření uložená
k odstranění zjištěných nedostatků“ dopustí se dle § 76 odst. 2) písm. g) zákona
o požární ochraně přestupku.
Přestupku se též dopustí dle § 78 odst. 1 písm. j) zákona o požární ochraně jakákoliv osoba,
která „neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů
ke zjišťování příčiny vzniku požáru nebo bezúplatně neposkytne výrobky nebo vzorky
k provedení požárně technické expertizy“. Právnické a podnikající fyzické osoby se pak mohou
dopustit i přestupku dle § 76 odst. 2 písm. l) zákona o požární ochraně, a to tím, že
„neposkytnou bezúplatně výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy v
rámci zjišťování příčin vzniku požáru“. U nás požárně technické expertízy provádí např.
Technický ústav požární ochrany – oddělení požárně technických expertíz. Přestupek směřuje
k zajištění nenahraditelných podkladů a důkazů o příčinách vzniku požárů, bez kterých by je
nebylo možné odhalit. Vzhledem k tomu, že osoby podrobené této povinnosti, mohou být často
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viníky vzniku požárů, vzniká tu opodstatněné riziko, že se budou snažit pravé příčiny
a důkazy o nich skrýt, aby se vyhnuli trestu. Kromě potrestání toho, kdo je za požár odpovědný,
je zjištění příčiny požáru důležité i pro vyhodnocování dostatečnosti jednotlivých prevenčních
opatření.
Problém, se kterým se orgány státního požárního dozoru musí v posledních letech vyrovnávat,
je hlavně tlak na snižování nákladů a osob, které výkon státního požárního dozoru zabezpečují.
V kombinaci s velkým počtem právnických a podnikajících fyzických osob je téměř nemožné
všechny subjekty dostatečně kontrolovat. Dle statistik je v ČR přibližně 1 příslušník požární
prevence na 15.000 obyvatel, což je výrazně méně než v zahraničí.86

4.6

Přestupky proti posouzení požárního nebezpečí

Posouzení požárního nebezpečí je jednou ze součástí dokumentace požární ochrany, která je
však zpracovávána pouze pro činnosti s vysokým požární nebezpečím. Cílem posouzení
požárního nebezpečí je vyhodnotit veškeré požární nebezpečí, které vyplývá z těchto vysoce
nebezpečných činností, a na základě tohoto vyhodnocení navrhnout taková bezpečnostní
opatření, aby byla rizika konkrétní nebezpečné činnosti eliminována.87 Dle § 6a odst. 1 zákona
o požární ochraně je schválení posouzení požárního nebezpečí orgánem státního požární dozoru
podmínkou, aby právnické a podnikající fyzické osoby mohly provozovat činnosti s vysokým
požárním nebezpečím.
Počet těchto činností se v ČR pohybuje v řádu stovek. K povinnosti předložit posouzení
požárního nebezpečí se provozovatel přihlásí sám, nebo mu to v rámci kontrolní činnosti nařídí
orgán státního požárního dozoru. Vzhledem k jejich počtu a možnostem orgánů státního
požární dozoru však není v současné době možné včas podchytit všechny provozy, kde k těmto
činnostem dochází. S technickým vývojem navíc přicházejí nové technologie, kde nejsou zcela
jistá rizika.
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Obsahem posouzení požárního nebezpečí dle § 6a odst. 2 zákona o požární ochraně je popis
a posouzení rizik z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat
a majetku, zhodnocení možnosti provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru, včetně
popisu jeho možných následků, systém řízení požární ochrany a návrhy na opatření
ke snížení rizika možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a majetku, návrhy
na provedení záchranných prací a návrhy opatření k účinné likvidaci požáru, včetně stanovení
lhůt k jejich plnění.
Posouzení požárního nebezpečí vypracovává odborně způsobilá osoba a předkládá se
ke schválení orgánu státního požární dozoru. Ten posouzení požárního nebezpečí schválí, nebo
v případě, že zjistí, že se v předloženém posouzení požárního nebezpečí vyskytují nedostatky,
vrátí

ho

předkladateli

s uvedením

zjištěných

nedostatků

a

stanoví

lhůtu

pro opětovné předložení. Na tuto dobu pak může řízení přerušit. Pokud předkladatel nedostatky
neodstraní, orgán státního požárního dozoru posouzení požárního nebezpečí neschválí.
V případě, že právnická nebo podnikající fyzická osoba „provozuje činnost s vysokým
požárním nebezpečím bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí“ dopouští se
přestupku dle § 76c odst. 1 zákona o požární ochraně. Stejného přestupku se dopustí i v případě,
že „provede v rozporu s § 6a odst. 7 změnu, která má vliv na obsah schváleného posouzení
požárního nebezpečí“. Před každou změnou v provozované činnosti, která by měla vliv na
obsah posouzení požárního nebezpečí, má právnická či podnikající fyzická osoba povinnost
předložit orgánu státního požárního dozoru doplněné či nové posouzení požárního nebezpečí.
Do schválení této změny nesmí změny v provozované činnosti provést. Přestupku se pak dle §
76 odst. 2 písm. n) zákona o požární ochraně dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která „neuvědomí písemně orgán státního požárního dozoru nebo nepostupuje podle jeho
pokynu v případě změny charakteru nebo podmínek anebo rozsahu provozované činnosti,
která je předmětem posouzení požárního nebezpečí.“
Cílem posouzení požárního nebezpečí je eliminace rizika, které činnosti s vysokým požárním
nebezpečím přinášejí. Z tohoto pohledu je tedy nutné opatření, která jsou v posouzení
požárního nebezpečí navržena, i prakticky provést, a to ve lhůtách, které jsou v něm stanoveny.
Přestupku dle § 76 odst. 2 písm. f) zákona o požární ochraně se tak může dopustit právnická či
podnikající fyzická osoba, která „neplní opatření nebo lhůty stanovené posouzením požárního
nebezpečí.“ Přestupku se dle § 76 odst. 2 písm. o) zákona o požární ochraně dopustí i právnická
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nebo podnikající fyzická osoba, která „nesplní lhůtu stanovenou orgánem státního požárního
dozoru k odstranění nedostatků v předloženém posouzení požárního nebezpečí“.

4.7 Přestupky proti organizaci požární ochrany
Riziko vzniku požáru při činnostech právnických a podnikajících osob je značně odlišné
v návaznosti na druh činnosti, kterou provádějí. Rozsah povinností, který zákon stanovuje, je
vždy dán dle činnosti, kterou provozovatel vykonává, nikoliv k objektům, kde činnost probíhá.
Stanovení typ činnosti má tedy zásadní vliv na to, jaké povinnosti budou konkrétnímu
provozovateli uloženy.88 Podle míry požárního nebezpečí můžeme rozdělit provozované
činnosti do tří základních kategorií:
a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,
b) se zvýšeným požárním nebezpečím,
c) s vysokým požárním nebezpečím.
Tyto kategorie mají zásadní vliv na organizaci požární ochrany, neboť každá kategorie zahrnuje
činnosti s různou mírou rizika vzniku požáru a ukládá provozovatelům těchto činností různé
povinnosti tak, aby toto riziko co nejvíce sníženo. Zda se jedná o činnost se zvýšeným si
vysokým požárním nebezpečím určuje § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně. U těchto
činností je zvýšené riziko, že během nich dojde ke vzniku požáru či by případný požár byl
složitě zlikvidovatelný (vlivem výskytu určitých látek, technických parametrů budov či počtu
osob v nich), zákon proto stanovuje určité dokumenty, které musí provozovatel takové činnosti
mít, aby je mohl provozovat. Přestupky v této oblasti směřují k zabezpečení rizikových činností
a usnadnění řešení případných mimořádných událostí.
Právnické a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti se zvýšeným či vysokým
požární nebezpečím, jsou povinny stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany. Tou se
rozumí vytvoření vlastního organizačního systému pro plnění povinností ze zákona o požární
ochraně s ohledem na kategorii a rozsah provozovaných činností. Dle § 30 uvedené vyhlášky
jsou určeným funkcím přiřazeny úkoly na úseku požární ochrany s uvedením požadované
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odborné kvalifikace, dále jsou stanoveny příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární
ochrany, požadavky na odbornou kvalifikace, vymezeny požadavky na údržbu, kontrolu
a opravu technických a technologických zařízení, určen systém provádění preventivních
požárních hlídek, stanoveny požadavky na provádění cvičného požárního poplachu a požární
evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů. Dále také zajištění požární ochrany
v době sníženého provozu či mimo pracovní dobu, nebo jsou určeny ohlašovny požárů.
Dále mají tyto právnické a podnikající fyzické osoby povinnost stanovit podmínky požární
bezpečnosti k zabránění vzniku požáru a zamezení jeho šíření. Na základě vyhodnocení rizik
dle § 15 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci se stanoví podmínky požární bezpečnosti
při činnostech se zvýšením požární nebezpečím (např. oprávnění a povinnosti osob, určení
preventivní požárních hlídek atd.), které se zapracují do příslušné dokumentace. V případě
technických a technologických zařízení jsou tyto podmínky stanoveny v průvodní dokumentaci.
Obecné povinnosti stanovení organizace zabezpečení požární ochrany odpovídá přestupek
na základě § 76 odst. 1 písm. j) zákona o požární ochraně, kterého se dopustí právnická
a podnikající fyzická osoba, která „nestanoví organizaci zabezpečení požární ochrany
s ohledem na požární nebezpečí nebo prokazatelně nestanoví podmínky požární bezpečnosti
podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 2.“, a dále dle § 76 odst. 1 písm. k) zákona o požární
ochraně právnické a podnikající fyzické osoby, která „nedodržují stanovené podmínky požární
bezpečnosti provozovaných činností, technologických postupů nebo zařízení anebo
nezabezpečují údržbu a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve
lhůtách stanovených technickými podmínkami nebo výrobcem zařízení“
Jednou ze základních povinností právnické a podnikající fyzické osoby je vybavit prostory,
ve kterých probíhá jejich činnost značením týkající se požární ochrany. Povinnost umístit
na pracoviště bezpečností značky a označení stanovuje zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě umístění těchto značek a označení,
má zaměstnavatel povinnost seznámit s nimi zaměstnance, který poté může být sám
sankcionován za jejich nedodržování. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být
obrazové, zvukové nebo světelné. Jejich vzhledem, provedení a umístění řeší nařízení vlády
č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení
signálů. Přestupku se dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně dopustí právnická
a podnikající fyzická osoba, která „neoznačí místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními
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značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, na kterých se
nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení“ a též dle § 78
odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně jakákoliv osoba, která „poruší příkazy nebo zákazy
týkající se požární ochrany na označených místech“.
Kromě splnění povinností stanovených zákonem má právnická a podnikající fyzická osoba
povinnost pravidelně kontrolovat jejich dodržování, případně odstraňovat vzniklé nedostatky.
Způsoby a lhůty k provádění kontrol dodržování předpisů o požární ochraně jsou stanoveny
vyhláškou o prevenci. Kontroly se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek
a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně
v objektech a zařízení, kde právnické a podnikající fyzické osoby provádí činnosti se zvýšeným
či vysokým požární nebezpečím, má minimálně 3 zaměstnance či tak určí provozovatel těchto
činností.

Cílem

preventivních

požární

prohlídek

je

odstranění

závad

a odchylek od žádoucí stavu ve lhůtě navržené osobou provádějící prohlídku. Bezprostředně po
provedení prohlídky se o ní udělá záznam do požární knihy, případně se doloží jiným
prokazatelným způsobem. V případě, že právnická či podnikající fyzická osoba „neprovádí
pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, zákazů
a pokynů týkajících se požární ochrany nebo neodstraňuje zjištěné závady“, dopouští se
přestupku se dle § 76 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně.
Zabezpečit je z hlediska požární ochrany potřebné nejen věcnou ale i osobní rovinu. Přestupku
dle § 76 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně se dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba,

která

„nezabezpečí

pravidelné

školení

svých

zaměstnanců

o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů
požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany“. Právnické
a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti se zvýšeným či vysokým požárním
nebezpečím, mají povinnost zabezpečit pravidelné školení svých zaměstnanců o požární
ochraně, odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,
preventistů požární ochrany i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany. Školení musí
zajistit nejen svým zaměstnancům, ale i osobám, které se na pracovišti zdržují pouze
příležitostně, pokud se dostávají do styku s činnostmi se zvýšeným či vysokým požárním
nebezpečím. Způsob provedení školení stanovuje vyhláška o požární prevenci.
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Vzhledem k důsledkům, které může mít nedostatečné dodržování předpisů požární ochrany,
stanovuje zákon, aby některé z úkolů požární ochrany byly vykonávány osobami s odbornou
způsobilostí a dostatečnými znalostmi a zkušenostmi. Tato povinnost je reflektována
přestupkem dle § 76 odst. 2 písm. c) zákona o požární ochraně, kterého se dopustí právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která „nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie
požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární
hlídku podle § 13 odst. 1.“ Otázku, které úkoly je nutné zajišťovat odborně způsobilou osobu,
zodpovídá § 11 zákona o požární ochraně. Podle tohoto ustanovení mohou jen tyto osoby
zabezpečovat plnění povinností uvedených v § 16 odst. 1 a § 16a zákona
o požární ochraně. Jedná se o školení a odbornou přípravu zaměstnanců o požární ochraně
v provozovaných činnost se zvýšeným či vysokým požárním nebezpečím. Kromě toho mohou
zabezpečovat i povinnost dle § 5 a 6 zákona o požární ochraně, které však odbornou způsobilost
nevyžadují, mohou je tedy právnické a podnikající fyzické osoby zabezpečovat samy.
Okruh osob, které jsou považovány za odborně způsobilé osoby, uvádí § 11 odst. 1 zákona
o požární ochraně a jedná se o znalce a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany
zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které
jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí
je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený
ministerstvem, který odpovídá požadavkům zkoušky odborné způsobilosti, nebo fyzické osoby,
které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.
Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci hasičského záchranného sboru
vykonávající funkce stanovené prováděcím předpisem k zákonu o hasičském záchranném
sboru. Tyto činnosti navíc mohou vykonávat technici požární ochrany.
U odborně způsobilých osob je v poslední době největším problém právě úroveň této
odbornosti. V okamžiku, kde osoba získá osvědčení o odborné způsobilosti, nemá již žádnou
povinnost se dále vzdělávat. I když je z výsledků kontrol zřejmé, že tato úroveň není dostatečná,
návrhy na odejmutí osvědčení ze strany orgánů státního požárního dozoru se téměř
nepodávají.89
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Mimo zákonných povinností, které z povahy věci nemohou pokrýt všechny rizika v oblasti
požární bezpečnosti, které určité věci, přístroje či zařízení přináší, je nutné dodržovat
i pokyny dané samotným výrobce či obchodní organizací. Dle § 76 odst. 2 písm. k) zákona
o požární ochraně se tak přestupku dopustí právnická a podnikající fyzická osoba, která
„nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se
k požární bezpečnosti“.
Jednou z nejvýznamnějších povinností je zabezpečení hasicích prostředků, mezi které patří
především voda. Ačkoliv lze vodu dovážet požárními automobily, nejjednodušším
a nejrychlejším způsobem, jak vodu získat, je přístupem k lokálním zdrojům vody. Povinnost
udržovat zdroj vody pro hašení požárů má nejen majitel, ale také uživatel takového zdroje,
a to ve stavu, kdy je možné ze zdroje použitím požární techniky čerpání vody k hašení požáru.
Vyhláška o požární prevenci tyto zdroje řadí mezi druhy požárně bezpečnostních zařízení,
u umělých zdrojů vody se tedy jako u ostatních druhů těchto zařízení vychází z požárně
bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové
dokumentace ověřené stavebním úřadem. Kromě udržování zdroje vody ve stavu umožňující
čerpání vody, je povinností fyzických osob zajistit i např. trvale volnou průjezdnou šířku
příjezdové komunikace pro požární techniku, aby bylo v případě potřeby možné tuto vodu
odebírat požárními automobily. Zákon o požární ochraně stanovuje dva, velmi podobné
přestupky. Dle § 78 odst. 1 písm. z) zákona o požární ochraně se přestupku dopustí jakákoliv
osoba, která „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 zákona o požární ochraně.“
Téměř stejnou dikci užívá i přestupek § 76 odst. 2 písm. p) zákona o požární ochraně, který
však používá výraz „aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody k hašení
požáru“, což však lze brát jako bezvýznamný rozdíl, neboť v obou případech reálně dochází
k jejímu čerpání. Druhým rozdílem je, že přestupek neplnění povinnosti k ochraně lesů lze
spáchat dle tohoto ustanovení pouze v době zvýšeného vzniku požáru. § 7 zákona o požární
ochraně

však

stanovuje

povinnosti

pouze

pro

případy

během

této

doby

a vzhledem k tomu, že u předchozího přestupku je na něj odkazováno, jsou oba přestupky
vlastně totožné. § 7 zákona o požární ochraně stanovuje, povinnost vlastníka či uživatele lesů,
jejichž souvislý lesní porost přesahuje výměru 50 hektarů, zabezpečit v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru (např. velkého sucha), nad rámec běžných povinností, zabezpečit
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opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti
s potřebným počtem sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo
zemědělství. V tomto případě se nejedná o preventivní požární hlídky, které mají právnické
a podnikající fyzické osoby za určitých podmínek povinnost zřizovat, ale jakékoliv osoby, které
touto činností pověří, může se jednat o jejich zaměstnance či lesní stráž. Vlastník či uživatel má
povinnost zajistit dostatečný počet osob s odpovídajícími prostředky (např. hasicími přístroji),
kteří hlídku buď vykonávají přímo v terénu či drží pohotovost na určitém místě (např. na
ohlašovně požárů).90
Jen zdroj vody však k zabezpečení požární bezpečnosti nestačí, zákon proto stanovuje
povinnost zabezpečit i další prostředky požární ochrany. Dle § 76 odst. 1 písm. f) zákona
o požární ochraně se přestupku dopustí právnická či podnikající fyzická osoba, která
„nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární
ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu
anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně
bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy“. Zákon o požární ochraně pak stanovuje
ještě jeden obdobný přestupek, a to v § 78 odst. 1 písm. e), jehož se dopustí jakákoliv osoba,
která „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“.

Definici

požární

techniky,

věcných

prostředků

požární

ochrany

a požárně bezpečnostních zařízení nalezneme ve vyhlášce o požární prevenci. Požární technika
je zde charakterizována výčtem, do kterého patří např. zásahové požární automobily, požární
přívěsy atd. Věcné prostředky jsou definovány jako prostředky používané k ochraně, záchraně
a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při další činnosti jednotky požární
ochrany, jedná se např. o hasicí přístroje, osobní ochranné prostředky, požární výzbroj či hasiva.
Požárně bezpečnostními zařízeními se pak rozumí systémy, technická zařízení a výrobky pro
stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení, např. zařízení pro požární
signalizace nebo zařízení pro únik osob při požáru. Přestupek právnické a podnikající fyzické
osoby dle § 76 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně navíc směřuje i proti používání
neschválených

90

tohoto

vybavení,

jež

je

podle

§

4

zákona

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Prevence vzniku lesních požárů u Lesů České republiky [online]. [cit.
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o požární ochraně označeno jako vyhrazené. Jedná se o požární techniku se zvláštním
předpisem stanovenými technickými podmínkami a o věcné prostředky požární ochrany
a požárně bezpečnostní zařízení, na něž jsou kladeny zvláštní požadavky. Zákon stanovuje
nejen opatření tohoto vybavení, ale taktéž jeho udržování v provozuschopném stavu, čímž se
rozumí hlavně pravidelné kontroly, údržba a opravy. Množství, druhy a způsob vybavení
prostor a zařízení právnické a podnikající fyzické osoby těmito prostředky vyplývá z požárně
bezpečnostního řešení nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace
ověřené stavebním úřadem. V případě prostor a zařízení, kde toto nebylo stanoveno, je nutné
splnit alespoň minimální požadavky dány § 5 vyhlášky o požární prevenci. Oba zmíněné
přestupky se velmi podobají, rozdílem je, že fyzická osoba nemá povinnost zabezpečovat
požární techniku a nemůže být postižena za používání neschválených druhů u vyhrazeného
vybavení.
Dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně odpovídají právnické a podnikající fyzické osoby
za plnění povinností na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které využívají
k provozování svých činností. V případě, že ve stejných prostorách působí více osob, plní tyto
povinnosti na místech, které užívají společně, vlastník prostor. Osoby si však smluvně mohou
plnění těchto povinností upravit jinak, vždy však musí sjednat, které osoba bude odpovědná za
plnění těchto povinností.

4.8 Přestupky proti dokumentaci požární ochrany
Jak bylo niž zmíněno v kapitole 4.7, provozované činnosti můžeme dělit do tří kategorií: bez
zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním
nebezpečím, a to podle míry rizika vzniku požáru či jiné nebezpečné situace. Přestupky v této
oblasti směřují k zabezpečení předepsané dokumentace, které je při těchto činnostech naprosto
nezbytná, neboť vyhodnocuje rizikové činnosti a stanovuje opatření k usnadnění řešení
případných mimořádných událostí.
V případě, že právnická nebo podnikající fyzická osoba „nevyhotoví předepsanou
dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní
podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené“, dopustí se přestupku dle § 76 odst. 1 písm. e)
zákona o požární ochraně. Povinnost zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany,
plnit podmínky požární ochrany v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem
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mají právnické a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti se zvýšeným požárním
nebezpečím a činnost s vysokým požárním nebezpečím (taxativní výčet těchto činností uvádí §
4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně).
Druhy, obsah a vedení dokumentace blíže stanovuje vyhláška o požární prevenci. Dokumentaci
tvoří:

a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo
s vysokým požárním nebezpečím,
b) posouzení požárního nebezpečí,
c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
d) požární řád,
e) požární poplachové směrnice,
f) požární evakuační plán,
g) dokumentace zdolávání požárů,
h) řád ohlašovny požárů,
i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních
požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních
požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
k) požární kniha,
l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární
hlídky.

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace dle zvláštních předpisů,
například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace nebo bezpečnostní listy.
Jednotlivé druhy dokumentace jsou dále specifikovány v § 28 až 39 vyhlášky o prevenci.
Dokumentaci požární ochrany obvykle zpracovává či vede, vždy v českém jazyce, odborně
způsobilá osoba či technik požární ochrany a následně ji schvaluje statutární orgán právnické
osoby či jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný
zástupce před zahájením činnosti, které se dokumentace týká. Povinností je také udržovat ji
v souladu se skutečným stavem, tedy zejména provádět její kontroly v rámci preventivních
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požárních prohlídek, a to nejméně 1x za rok, případně po každém požáru anebo po každé
změně, která má vliv na obsah dokumentace. Dokumentace požární ochrany má být uložena
tak, aby byla dostupná osobám, jichž se týká, případně orgánům státního požárního dozoru,
a aby v případě požáru bylo možné prokázat plnění povinností stanovených zákonem.
Důvodem pro preventivní opatření je fakt, že během podnikatelské činnosti se často
při výrobě, skladování či přepravě nakládá s nejrůznějšími látkami, z nichž některé mohou
velmi značným způsobem zvyšovat nebezpečí požáru či jiné nebezpečné situace. V případě, že
právnická či podnikající fyzická osoba „nemá k dispozici požárně technické charakteristiky
vyráběných,

používaných,

zpracovávaných

nebo

skladovaných

látek

a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví
a majetku“, případně „při přepravě nebezpečných látek nemá k dispozici na místě s nákladem
požárně technické charakteristiky přepravovaných

látek nebo tyto

neodpovídají

vykazovanému přepravovanému nákladu“, dopouští se přestupku dle § 76 odst. 2 písm. j),
resp. dle § 76 odst. 2 písm. q) zákona o požární ochraně. O požárně technických
charakteristikách se mluví v zákoně o požární ochraně a ve vyhlášce o požární prevenci, které
je definuje jako „vlastnosti látky vyjádřené měřitelnou hodnotou nebo stanovené na základě
měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jevy vystihující chování látky při procesu
hoření nebo s ním související“. Ve většině případů se jedná o konvenční veličiny, jejichž
reprodukovatelnost závisí na kvalitě materiálu, způsobu provedení zkoušek a podmínkách,
při kterých jsou zkoušeny (množství látek, způsob manipulace, tepelný režim, jejich balení
atd.). Může se jednat např. o výhřevnost, teploty vznícení, spodní meze nebo třídu výbušnosti.
Tyto technické parametry jsou z hlediska bezpečnosti klíčové jak při technologickému postupu,
tak i při manipulaci a přepravě.91 Na základě toho, jaké látky jsou využívány a jaké požárně
technické charakteristiky dané látky mají, se stanovují požárně bezpečností opatření. Z tohoto
důvodů je povinnost právnické i podnikající fyzické osoby mít k dispozici charakteristiky
odpovídající látce, která je využívána či přepravována.
Největší riziko vzniku požáru vzniká v provozech, ve kterých dochází k činnostem spadajících
do kategorie s vysokým či se zvýšeným požárním nebezpečím. Objekty, kde jsou tyto činnosti
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provozovány, musí mít odsouhlasenou tzv. dokumentaci zdolávání požárů, která slouží jako
podpůrný

dokument

hasičům

během

řešení

mimořádné

situace

v objektech,

kde jsou složité podmínky pro zásah (uvedené v § 18 vyhlášky o požární prevenci – např. složitá
dispozice staveb, velký počet osob v budově, výskyt nebezpečných látek apod.), kde se
provozují činnost s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace
požární ochrany. Účelem této dokumentace je, aby zdolávání požáru a záchrana osob, zvířat
a majetku osob proběhla co nejrychleji a nejúčinněji. Dokumentaci zdolávání požáru je nutné
předložit ke schválení orgánu státního požárního dozoru, stejně tak všechny změny
v provozované činnosti, které mají vliv na obsah této dokumentace. Až do schválení nové verze
dokumentace změny nelze provést. Dle § 76c odst. 2) zákona o požární ochraně se přestupku
dopustí právnická či podnikající fyzická osoba, která „provozuje činnost s vysokým požárním
nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky
pro zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požárů nebo provede v rozporu s § 6b
odst. 7 změnu, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů“.

4.9

Přestupky týkající se provozu spalinových cest

Počet případů požáru způsobeného komíny se v posledních několika letech pohybuje v rozmezí
900–1100 případů za rok, z toho většina je způsobená tím, že se v komíně vznítí nevyčištěné
saze.92 Preventivní opatření při provozu spalinových cest jsou tak významným způsobem, jak
lze počet požárů v této oblast snížit. Zákon o požární ochraně definuje spalinové cesty v § 43
odst. 2 jako dutiny určené k odvodu spalin do volného ovzduší. Zároveň stanovuje povinnosti,
které

je

nutné

při

provozu

dodržovat

–

čištění,

kontrolu

a revize spalinové cesty. Některé přestupky může spáchat pouze speciální subjekt, zákon
rozlišuje mezi oprávněnou osobou a revizním technikem spalinových cest. Oprávnění osobou
se dle § 44 myslí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, revizním technikem
spalinových cest pak dle § 45 oprávněná osoba, které je současně revizním technikem
spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
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Povinnosti při provozu spalinových cest najdeme v Části třetí zákona o požární ochraně
a ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Pokud osoba
„provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem o požární ochraně“, dopouští se přestupku
dle § 78 odst. 1 písm. aa) zákona o požární ochraně.

V případě právnické

a podnikající fyzické osoby se přestupku dle § 76b zákona o požární ochraně dopustí ta osoba,
která „je vlastníkem nebo provozovatelem objektu a provozuje spalinovou cestu v rozporu se
zákoně o požární ochraně“. Prvně zmíněného přestupku se dříve mohla dopustit pouze fyzická
osoba, u druhého pouze právnická a podnikající fyzická osoba, která je zároveň vlastníkem
nebo provozovatelem objektu. S novým přestupkovým zákonem se však prvního přestupku
může dopustit i právnické a podnikající fyzické osoby, které nemusí být ani vlastníkem či
provozovatelem objektu, postačí, pokud provozují spalinovou cestu. Úprava již tedy mezi
jednotlivými osobami nedělá žádných rozdílů, vyjma toho, že u druhého přestupků lze uložit
vyšší pokutu.
Kromě správného provozu je u spalinových cest důležité také jejich čištění a kontrola.
Přestupku se dle § 76a odst. 1 písm. a), b) zákona o požární ochraně dopustí oprávněná osoba,
která „neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem“, nebo „v
rozporu s § 47 odst. 1 nepředá písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové
cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě“. Zákon o požární ochraně uvádí, že spalinové cesty
sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně
nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie
(dieselagregáty)

lze

čistit

svépomocí.

U

spalinové

cesty

pro

spotřebiče

na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce
nedílnou součástí spotřebiče, lze provádět čištění a kontrolu podle návodu výrobce. V ostatních
případech je nutné, aby toto čištění a kontrolu prováděla oprávněná osoba. Způsob těchto
činností blíže charakterizuje vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
v § 1 a 2. Oprávněná osoba je dle § 47 zákona o požární ochraně povinna po provedení čistění
či kontroly o tomto objednateli služby předat o tomto písemnou zprávu. a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne provedení služby. Vzor této písemné zprávy je přílohou č. 3 zmiňované
vyhlášky.
Vedle čištění a kontroly je v případě spalinových cest nutná také jejich revize. Dle § 45 zákona
o požární ochraně lze revizi spalinové cesty provádět pouze revizní technik spalinových cest.
Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob jejího provedení stanovuje vyhláška o
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čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. V § 3 najdeme jednotlivé důvody, způsob revize pak
v příloze

č.

1

k této

vyhlášce.

Stejně

jako

u

kontroly

a

čištění,

i u revize je revizní technik povinen dle § 47 odst. 2 zákona o požární ochraně předat objednateli
nejpozději do 10 pracovních dnů od provedení revize písemnou zprávu o revizi spalinové cesty.
Vzor této zprávy je přílohou č. 4 vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Dle § 76a
odst. 3 písm. a), b) zákona o požární ochraně se přestupku dopustí revizní technik spalinových
cest, který „neprovede revizi spalinové cesty stanoveným způsobem, nebo v rozporu s § 47
odst. 2 nepředá písemnou zprávu o revizi spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě“.
V případě, že oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik
spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje
zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, pak má povinnost nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku oznámit tuto skutečnost písemně v případě
nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému
stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární
bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru. Pokud oprávněná osoba nebo
revizní technik spalinových cest „v rozporu s § 46 neoznámí zjištěné nedostatky příslušnému
stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru nebo je oznámí opožděně“,
dopustí se přestupku dle § 76a odst. 2 zákona o požární ochraně.
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5. Řízení o přestupcích v rámci požární ochrany
Řízení o přestupcích lze obecně charakterizovat jako postup správního orgánu, jehož cílem je
zjistit, zda došlo ke spáchání určitého skutku, posoudit, zda se jedná o přestupek a případně
uložit odpovídající správní trest a zajistit jeho výkon.93 Subjekty řízení o přestupcích jsou
správní orgán, který vede řízení a vydává rozhodnutí a na druhé straně účastníci řízení,
o jejichž právech je v řízení rozhodováno či se jich rozhodnutí přímo dotýká.94 Správními
orgány na úseku požární ochrany jsou dle §23 zákona o požární ochraně hasičské záchranné
sbory krajů a Ministerstvo vnitra.
Dle § 26 odst. 2 písm. m) zákona o požární ochraně a § 47 zákona o hasičském záchranném
sboru je k projednávání přestupků a správních deliktů v této oblasti věcně příslušný hasičský
záchranný sbor kraje. Zákon o požární ochraně i zákon o hasičském záchranném sboru, tak
stanovují správní orgán odlišně od obecné úpravy v přestupkovém zákoně, který v § 60 uvádí,
že je k řízení o přestupcích příslušný obecní úřad, nestanoví-li zákon jinak. Důvodem
pro odlišnou úpravu a přenesení příslušnosti na speciální orgán je fakt, že i obecní úřady mohou
být pachateli přestupků v oblasti požární ochrany. Navíc je požární ochrana natolik specifickou
oblastí, že je nutné, aby přestupky posuzoval orgán s dostatečnou odborností v oboru.
V rámci požární ochrany jsou přestupkové řízení zahojováno především na základě zápisu
o kontrole při výkonu státního požárního dozoru či na základě dokumentace o požáru
při zjišťování příčin požáru. Jakmile se hasičský záchranný sbor kraje dozví, že existuje
podezření, že došlo ke spáchání přestupku, má v duchu zásady legality povinnost zahájit
přestupkové řízení z moci úřední.
Řízení o přestupcích je v této oblasti ústní a zpravidla neveřejné, často je však využíváno
příkazní řízení, které je vedeno písemně. Správní orgán, zde hasičský záchranný sbor kraje, má
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za úkol zjistit skutkový stav bez důvodných pochybností, přičemž může jako podklad využít
vše, co umožní dosáhnout tohoto cíle.95
Mimo běžného řízení, na jehož konci je vydáno rozhodnutí, ve kterém je obviněný uznán
vinným či ne, se v oblasti požární ochrany velmi často využívají zvláštní druhy řízení – příkazní
řízení a příkaz na místě. Příkazní řízení je zkráceným řízením, jehož výsledkem je určitý výrok
o vině obviněného a výrok o uloženém správním trestu, kterým může být napomenutí, pokuta,
zákaz činnosti či propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. Důvodem jeho využívání především
rychlost a možnost rozhodnout o přestupku bez nařízeného ústního jednání. V tomto typu řízení
se rozhoduje nejčastěji na základě kontrolního protokolu, který orgán státního požárního dozoru
vydá během své kontrolní činnosti.96 Příkaz má v zásadě téměř stejné náležitosti jako
rozhodnutí v běžném nezkráceném řízení, rozdílem je však možnost podat odpor, kterým se
příkaz ruší a řízení dále pokračuje. Vedle tohoto zkráceného řízení je možné vést též příkazní
řízení

na

místě,

které

nahradilo

dřívější

blokové

řízení.

To lze využít v případech, kde je při kontrolní činnosti zjištěn stav věci, se kterým obviněný
souhlasí. Správním trestem, kterým lze využít je napomenutí či pokuta do výše 10.000,-Kč.
Okamžikem, kde obviněný podepíše příkazový blok, stává se příkaz na místě pravomocným
a vykonavatelným rozhodnutím.97 Maximální výše pokuty, kterou lze příkazem na místě uložit,
je však jednou z nevýhod tohoto typu řízení, neboť v mnoha případech, především
u velkých právnických osob, je třeba udělit pokutu vyšší, aby plnila svůj účel. Výhodou je však
naopak rychlost, se kterou je daná věc vyřešena.
Účastník řízení může proti rozhodnutí podat ve stanovené lhůtě odvolání s odkladným účinkem,
a to u hasičského záchranného sboru kraje, které rozhodnutí vydal. Odvolacím orgánem je
nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je dle § 6 odst. 4 zákona o hasičském záchranném
sboru Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. V případě
příkazu lze podat odpor, kterým se příkaz ruší a řízení pokračuje, u příkazu
na místě není odvolání přípustné.
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V případě včas podaného odvolání může hasičský záchranný sbor kraje, jenž vydal napadené
rozhodnutí, jej zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a nezpůsobí tím žádnému
účastníkovi újmu. V jiném případě je předán spis odvolacímu orgánu, který o podaném
odvolání rozhodne.98
V současné době dochází ke zvyšování počtu řízení, s tím i počet odvolání. Hasičské záchranné
sbory krajů jsou touto činností velmi zatíženy, což na ně klade vyšší nároky jak v oblasti
technické, tak i v právní rovině. Dochází tak k prodlužování času trvání jednotlivých řízení.
Rychlost je však v oblasti požární ochrany velmi zásadní, neboť je třeba, aby jednotlivé osoby
co

nejdříve

ukončily

protiprávní

jednání

či

napravily

zjištěné

nedostatky

a tím i odstranily riziko požárního nebezpečí. Dříve tak v mnoha případech hasičský záchranný
sbor kraje řešil přestupky bez přistoupení k řízení a uložení trestních trestů, např. pouze
domluvou a snahou dát kontrolované osob prostor k nápravě, avšak zvyšování počtů
ekonomických subjektů a jejich neodpovědný přístup k požární ochraně vede k tomu, že je
nutné přistupovat i ke správním trestů.
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6. Sankce v rámci požární ochrany
Základní funkcí správního trestu je potrestat pachatele za porušení norem správního práva
(represivní funkce), chránit společnost před škodlivým jednáním a předcházet dalšímu
porušování práva, a to jak konkrétním pachatelem (speciální prevence), tak zbytkem
společnosti (generální prevence).99
Zákon o přestupcích definuje v paragrafu §35 pět základních typů sankcí, které lze
za přestupky uložit – napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní
hodnoty a zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
Zákon o požární ochraně explicitně předpokládá u přestupků užití především dvou typů sankcí,
a to napomenutí a pokuty. Zákaz činnosti lze dle §47 přestupkového zákona uložit jen tehdy,
je-li to stanoveno zákonem.100 Zákon o požární ochraně v § 36 uvádí, že v případě, že daná věc
či činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí vzniku požáru, a na
odstranění nebezpečí není možné užít jiné prostředky, může orgán státního požárního dozoru
rozhodnout o zákazu dané činnosti, zastavení provozu či vyloučení věci z užívání. Propadnutí
věci zákon o požární ochraně ani zákona o hasičském záchranném sboru přímo nezmiňují, ale
v případě splnění podmínek v § 48 odst. 1 přestupkového zákona lze uvažovat i o něm.
Zveřejnění rozhodnutí o přestupku lze dle §50 odst. 1 přestupkového zákona uložit právnické
nebo podnikající fyzické osobě, stanoví-li tak zákon, avšak zde zmíněné zákony tento typ
sankce neuvádějí.
Napomenutí je nesmírnějším typem správního trestu, který se využívá za méně závažné
přestupky. Obecně lze napomenutí uložit za každý přestupek, s výjimkou případu, kdy jeho
užití zvláštní zákon výslovně vyloučí, což není případě zákona o požární ochraně ani zákona
o hasičském záchranném sboru. Z logiky věci nelze napomenutí uložit společně s pokutou. 101
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Nejčastější sankcí je pokuta. Jedná se o peněžitý trest za spáchaný přestupek, který lze uložit
samostatně či s jiným správním trestem.
Výše pokuty je závislá na subjektu přestupku, na závažnosti přestupku, době jeho trvání a
na rozsahu způsobené škody.102 Ačkoliv se spíše prosazuje trend, že za jednotlivé přestupky
jsou ukládány stejně vysoké pokuty jak pro fyzické, tak i pro právnické a podnikající fyzické
osoby, zákon o požární ochraně a zákon o hasičském záchranném sboru jsou specifické v tom,
že pro obě skupiny subjektů stanovují rozdílné výše pokut103. Za přestupky uvedené v § 76,
76a, 76b, 76c, 76d, a 77 zákona o požární ochraně, které byly dříve určeny pouze
pro právnické a fyzické podnikající osoby lze obecně uložit mnohonásobně vyšší pokuty než
za přestupky dle §78 zákona o požární ochraně, kterých se dříve mohly dopustit pouze fyzické
osoby. Za tyto přestupky lze udělit pokuty až do výše 500.000 Kč, u činností s vysokým
požárním nebezpečím až 1.000.000 Kč, v případě neoprávněného zrušení jednotky požární
ochrany se však pokuta může vyšplhat až do výše 10.000.000 Kč. Oproti tomu u přestupků dle
§ 78 zákona o požární ochraně nelze uložit pokutu vyšší než 25.000 Kč.
V souvislosti se sjednocením termínu přestupku, se přestupků dle § 78 zákona o požární
ochraně mohou dopustit i právnické a podnikající fyzické osoby. Z jejich pohledu jsou však
pokuty, které je možné za tyto přestupky uložit, velice nízké. Při tvorbě zákona o požární
ochraně se nepředpokládalo, že by se tyto přestupky někdy mohly aplikovat i na přestupky
právnických a podnikajících fyzických osob. Pro fyzické osoby jsou pokuty stanoveny nižší,
neboť příliš vysoké pokuty by neplnily svůj preventivní a represivní účel a v mnoha případech
by byly pro fyzické osoby spíše likvidační. Pro právnické a podnikající fyzické osoby jsou
takové výše pokut naopak spíše zanedbatelné, a proto nemohou plnit svůj účel. V případě
právnických a podnikajících fyzických osob, kdy se může jednat o velké společnosti, je riziko
vzniku požáru mnohonásobně vyšší než v případě obyčejné domácnosti fyzických osob. Pokuta
za porušení či nedodržení předpisu tak musí být v takové výši, aby ji právnická či podnikající
fyzická osoba vnímala jako dostatečný postih, který ji donutí postupovat při své činnosti dle
platných předpisů či zjednat nápravu případných nedostatků. Účelem předpisů v oblasti požární
ochrany

je

snaha

předcházet

situacím,

které

ohrožují

zdraví

a

životy

lidí

102

§ 76 odst. 6. zákona o požární ochraně.

103

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9, str.

205.

75

a zvířat či majetek, a jakékoliv porušení předpisů může mít velmi závažné následky.
Nejvhodnějším řešením by byla novelizace zákona o požární ochraně, která by jasně rozdělila
přestupky fyzických osob na jedné straně a přestupky právnických a podnikajících fyzických
osob na straně druhé, spolu s odpovídajícími sankcemi.
Na rozdíl od zákona o požární ochraně, má zákon o hasičském záchranném sboru již přestupky
takto rozdělené, neboť byl novelizován v době, kdy se již připravoval nový přestupkový zákon,
a proto byly přestupky v zákoně o hasičském záchranném sboru již upraveny v souladu
s novým zákonem. V § 45 najdeme přestupky fyzických osob, za které je možné uložit pokutu
až do výše 10.000,-Kč a v §46 přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, za které
je

možné

uložit

pokutu

do

výše

20.000,-Kč.

Jasné

oddělení

a pojmenování obou skupin přestupků umožňuje jednoduše rozpoznat, jaké přestupky může
spáchat pouze fyzická osoba a které pouze právnická a podnikající fyzická osoba. Díky tomu
lze u obou skupin odlišně stanovit i výše pokut. Úprava přestupků v zákoně o hasičském
záchranném sboru by tak mohla být adekvátním vzorem pro budoucí novelizaci zákona
o požární ochraně.
Jak již bylo uvedeno, cílem přestupků v oblasti požární ochrany je zajištění takového stavu,
který odpovídá právní úpravě a směřuje k zajištění bezpečnosti v této oblasti. Proto zákon
o požární ochraně v § 76 odst. 7 uvádí, že „uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo
podnikající fyzickou osobu povinnosti odstranit nedostatky ve stanovené lhůtě“. Sankci tedy
nelze chápat jako pouhý trest osoby za porušení zákona, ale jako prostředek, který ji má donutit
odstranit nedostatky a začít se chovat způsobem, který zákon vyžaduje.

Orgány státního požárního dozoru dříve praktikovaly především postup, při kterém
upřednostňovaly prostor pro odstranění zjištěných nedostatků a vyřízení celé věci pouze
napomenutím. Tento postup byl ve většině případů úspěšný a nebylo nutné zahojovat správní
řízení, jehož provedení závažným způsobem zatěžovalo výkon státní správy. V posledních
letech jsou však mnohem častěji využívány i sankční nástroje v podobě pokut. Důvodem je
neodpovědný přístup osob, které čím dál více nedodržují stanovené povinnosti a při kontrolách
je odhalováno velké množství závažných pochybení.

76

Ačkoliv je za přestupky právnických a podnikajících fyzických osoby možné ukládat poměrně
vysoké pokuty v řádu statisíců korun českých, průměrně uložená pokuty se pohybuje
na hranici 30 tisíc korun českých. Tyto částky nejsou pro některé velké právnické
a podnikající fyzické osoby téměř žádným postihem, čímž sankce ztrácí svou preventivní
a represivní funkci.104 Vzhledem ke zmiňovanému faktu, že přístup osob k požární ochraně je
čím dál více neodpovědný a počet přestupků a jejich závažnost roste, bylo by zřejmě vhodným
řešením, aby hasičský záchranný sbor kraje přistupovaly k mnohem tvrdším trestům.
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Závěr
Oblast požární ochrany, zejména pak úprava souvisejících přestupků, je z pohledu právního
i politického spíše na okraji zájmu. Ačkoliv zákon o požární ochraně vykazuje řadu nedostatků,
které jsou s přijetím nové úpravy přestupkového práva ještě výraznější, o jeho celkovém
přepracování se zatím pouze mluví.
Nejvýznamnějším problémem zákona o požární ochraně je aktuálně nesoulad se změnami
v novém přestupkovém zákoně. Zákon o požární ochraně nadále setrvává na své struktuře,
ve které jsou striktně odděleny přestupky fyzických osob a přestupky právnických
a podnikajících fyzických osob a těm jsou stanoveny i odlišné výše sankcí. Nový přestupkový
zákon však přestupky v § 78, kterých se do té doby mohly dopustit pouze fyzické osoby, vztáhl
i na právnické a podnikající fyzické osoby. Ty tak paradoxně mohou v mnoha případech jedním
jednáním naplnit hned dvě stejné či velmi podobné skutkové podstaty přestupku, za které je
pak možné uložit i rozdílné výše sankcí. Při tvorbě zákona o požární ochraně totiž nebylo
předpokládáno,

že

dojde

k situaci,

kdy

tyto

přestupky,

zaměřené

čistě

na fyzické osoby, budou moci spáchat i právnické si podnikající fyzické osoby. Některé
přestupky navíc byly cílené pouze na fyzické osoby a je jasné, že právnické a podnikající
fyzické osoby se jich reálně ani dopustit nemohou. Problém není pouze v právním posouzení,
dle kterého ustanovení se bude protiprávní jednání posuzovat, ale především v tom, jakou výši
pokuty je za spáchaný přestupek možné uložit.
Jediným adekvátním řešením této situace je zásadní novela zákona o požární ochraně,
ve které budou přestupky zcela přepracovány, např. tak, jak jsou upraveny v zákoně
o hasičském záchranném sboru, tedy že dojde k jasnému oddělení a označení přestupků, kterých
se mohou dopustit fyzické osoby a kterých naopak právnické a podnikající fyzické osoby.

Praktickým problémem je pak také to, že v mnoha případech, zejména u fyzických osob, není
možné spáchání přestupku zjistit, aniž by v jeho důsledků nedošlo k požáru či jiné nebezpečné
situaci. Příkladem může být přestupek dle § 78 odst. 1 písm, g) zákona o požární ochraně, které
se dopustí ten, kdo „nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti
výrobků nebo činností“. Samotné nedodržení těchto podmínek či návodů je možné zjistit pouze
v případě, že následkem jejich nedodržení bude požár či jiná negativní skutečnost. Státní
78

požární

dozor

je

totiž

vykonáván

ve

většině

případů

pouze

u

právnických

a podnikajících fyzických osob a jeho orgány tak nemají možnost toto porušení odhalit a je
většinou zjištěno až na základě důsledků s tím spojených.

Ani u právnických osob a fyzických podnikajících osob není situace o mnoho lepší. Vzhledem
k nedostatečnému počtu osob, které v rámci orgánu státního požárního dozoru mohou
vykonávat kontrolní činnost, a velkému počtu právnických a podnikajících fyzických osob, není
možné

dostatečně

zkontrolovat

všechny

právnické

a

podnikající

fyzické

osoby

a kontroly zaměřují hlavně na větší provozy s větším rizikem vzniku požáru. V mnoha
případech navíc řeší vzniklou situace pouze napomenutím a nařízením nápravy, nebo případně
velmi nízkou pokutou, což však u velkých společností není dostatečné.

Negativně lze hodnotit i fakt, že přestupků je v této oblasti velký počet, navíc odkazují
na povinnosti, které se nacházejí v jiných zákonech či vyhláškách. Pro běžného fyzickou ale
i právnickou či podnikající fyzickou osobou může být orientace v takovém množství předpisů
velmi obtížná. Povinnosti, na které jednotlivé skutkové podstaty odkazují, jsou navíc někdy
formulovány odlišně, vznikají tedy otázky a spory o jejich interpretaci. Vzhledem k tomu, že je
cílem předcházení požárů a jiných mimořádných situacím, je nutné, aby byly povinnosti
v těchto zákonech uvedené, dodržovány. V mnoha případech však fyzické, právnické
i podnikající fyzické osoby stanovené povinnosti nedodržují a neplní, neboť je zákonná úprava
natolik složitá, že je pro ně jednodušší a mnohdy levnější variantou se povinnostem vyhnout.
Nahrává jim situace s nedostatkem osob, které mají na starosti kontrolní činnost. Z tohoto
důvodu není možné, aby byly adekvátním způsobem kontrolovány všechny fyzické, právnické
a podnikající fyzické osoby.

Je velmi pravděpodobné, že v nejbližších letech dojde k vydání nového zákona o požární
ochraně, který by měl zmíněné problémy a nedostatky efektivně řešit. Především bude nutné
zákon o požární ochraně upravit v souladu s novým přestupkovým zákonem. V případě
rozdělení přestupků by se mohl inspirovat u zákona o hasičském záchranném sboru, který je
dělí na přestupky fyzických a přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, čímž se
vyhýbá pochybnostem, jaký subjekt se daného přestupku může dopustit. V rámci tohoto dělení
by bylo vhodné jednotlivé přestupky přeskupit a umístit k sobě přestupky s podobným
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objektem, obdobně jako je to řešeno v této práci. To by usnadnilo orientaci v zákoně, která je
pro osoby neznalé požární ochrany či práva obecně, velmi komplikované. Je však nutné uvést,
že z koncepcí požární prevence, které jsou pravidelně vydány, vyplývá, že uvedené problémy
a nedostatky jsou hasičským záchranným sborem reflektovány a je snaha o jejich řešení.
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Seznam zkratek
▪

Hasičský záchranný sbor = Hasičský záchranný sbor České republiky

▪

Listina = Listina základních práv a svobody, vyhlášená usnesením předsednictva České
národní rady č. 2/1993 Sb., ze dne 16. prosince 1992 jako součásti ústavního pořádku České
republiky ve znění zákona č. 162/1998 Sb.

▪

MV – GŘ hasičský záchranný sbor ČR = Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky

▪

Předchozí zákon o hasičském záchranném sboru = zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském
záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

▪

Přestupkový zákon = zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

▪

Starý přestupkový zákon = zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

▪ Ústava = ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
▪

Vyhláška o jednotkách = vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a
činnosti jednotek požární ochrany

▪

Vyhláška o požární prevenci = vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

▪

Zákon o hasičském záchranném sboru = zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském
záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

▪ Zákon o požární ochraně = zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
▪

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci = Zákon č.
309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
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Abstrakt
Přestupky v oblasti požární ochrany
Cílem této diplomové práce je zhodnocení aktuálního stavu právní úpravy přestupků v oblasti
požární ochrany. S novým přestupkovým zákonem došlo v oblasti přestupkového práva
k výrazným změnám, které v oblasti požární ochrany přinášejí mnohé komplikace. Došlo
k rozšíření pojmu “přestupek” a k dalším zásadním úpravám. Přestupků, kterých se dřív mohly
dopustit pouze fyzické osoby, se nově mohou dopustit i právnické a podnikající fyzické osoby.
V první části se práce zabývá obecnými zásadami, kterými se přestupkové právo řídí a jaký vliv
mají na přestupky v požární ochraně. Tyto zásady jsou zásadní pro pochopení dalších institutů
přestupkového práva. Práce se také zabývá vývojem právních předpisů v oblasti požární
ochrany. Nejdůležitějšími předpisy v této oblasti jsou v současnosti zákon o požární ochraně a
zákon o hasičském záchranném sboru, kde se nachází úprava všech přestupků v oblasti požární
ochrany. Zákon o požární ochraně však nebyl dodnes novelizován, proto nerespektuje novou
obecnou úpravu přestupkového práva, což způsobuje výkladové komplikace. V hlavní části
práce lze nalézt podrobnou analýzu jednotlivých přestupků v oblasti požární ochrany. U
každého přestupku je uveden jeho účel a smysl konkrétního přestupku a důvod, proč
zákonodárce přistoupil k jeho úpravě. Zároveň jsou zde uvedeny nejvýznamnější problémy,
které se u těchto přestupků objevují. V závěru se tato práce zabývá přestupkovým řízením,
především odlišnostmi v oblasti požární ochrany a sankcemi, které lze za přestupky uložit. Tato
práce akcentuje především problémy, které současná úprava přestupků v oblasti požární
ochrany přináší. Je poukázáno na nejdůležitější problémy, které by se měly vyřešit v budoucí
novelizaci zákona o požární ochraně a zákona o hasičském záchranném sboru, případně nabízí
možná řešení.
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Abstrakt v anglickém jazyce
Administrative defenses in the fire protection

The aim of this thesis is to evaluate the current state of legal regulation of administrative
offences in fire protection. With the new administrative offence law, there have been significant
changes in the area of offence law, which bring many complications in the area of fire
protection. The term “ administrative offence” has been expanded with other significant
changes have been made. Administrative offences, which previously could only be committed
by natural persons, can also be committed by legal entities and natural business persons. In the
first part, the thesis deals with the general principles governing the offence law and with their
influence on fire protection offences. These principles are fundamental for the understanding
of other offence law instances. The thesis also deals with the development of legislation in the
area of fire protection. Currently, the most important laws in this area are the Fire protection
law and the Fire rescue brigade law, where all fire protection administrative offences are
regulated. However, the Fire protection law has not been amended to this day, therefore it does
not respect the new general regulation of administrative offence law, which causes
interpretative complications. In the main part of the thesis, a detailed analysis of individual
administrative offences in the area of fire protection can be found. For each administrative
offence, the purpose and sense of the particular offence are stated, as it is the reason why the
legislator proceeded to modify it. Simultaneously, the most significant problems occurring with
these administrative offences are listed. In conclusion, this thesis deals with administrative
offence proceedings, especially differences in fire protection and sanctions that can be imposed
for administrative offences. This thesis mainly emphasizes the problems of the current
regulation of administrative offences in the area of fire protection. It highlights the most
important issues that should be resolved in future amendments to the Fire protection law and
the Fire rescue brigade law and it offers possible solutions.
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