
(platí od 1. 81. 2017 do 31. 7. 2017)

133/1985 Sb.

ZÁKON

o požární ochraně

jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb.,

zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb., zákonem č. 237/2000 Sb. v úplném znění zákona č. 67/2001 Sb.

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.

281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,

zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb.,

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb.. a zákona č. 229/2016320/2015 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 6a

Posouzení požárního nebezpečí

§ 6a

 

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost, které provozují činnosti s vysokým

požárním nebezpečím za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí, jsou dále povinny prostřednictvím

odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat

a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

(2) Posouzení požárního nebezpečí obsahuje

a)  popis a posouzení rizik zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru a  ,

vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku,

b)    zhodnocení  možnostimožností  provedení  záchranných  prací  a  účinné  likvidace  požáru,  včetně  popisu  jeho

možných následků,

c)  systémb)  stanovení systému řízení požární ochrany a

d)    návrhyse  zaměřením  na  opatření  ke  snížení  rizika  možnostipravděpodobnosti  vzniku  apožáru,

jeho šíření požárua ohrožení osob, zvířat a majetku,

c)  návrhy na provedení záchranných prací a návrhy opatření k účinné likvidaci požáru, včetně stanovení lhůt k jejich

plnění.

(3) Právnická osobaPrávnické osoby a podnikající fyzická osoba předložífyzické osoby, které provozují činnosti

s vysokým požárním nebezpečím, předkládají posouzení požárního nebezpečí zpracované osobou uvedenou v § 11

odst. 1 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního dozoru před zahájením jimi provozované činnosti.

(4)  Neshledáli  orgán  státního  požárního  dozoru  v  posouzení  požárního  nebezpečí  nedostatky,  posouzení

požárního nebezpečí schválí.

(5(4)  Zjistíli  orgán  státního  požárního  dozoru,  že  posouzení  požárního  nebezpečí  předložené  posouzení

požárního  nebezpečí  ke  schválení  vykazuje  obsahové  nedostatky,  pro  které  je  nelze  schválit,  vrátí

je  zpětpředkladateli  zpět  s  uvedením  zjištěných  nedostatkůdůvodů  a  současně  stanoví  přiměřenou  lhůtu  pro

opětovné  předložení  vráceného  posouzení  po  odstranění  zjištěných  nedostatků.  Řízení  lze  přerušit  na  dobu

stanovenou pro odstranění nedostatků a opětovné předložení. k odstranění nedostatků. Jinak toto posouzení schválí

bez zbytečného odkladu.

(5) Změníli se charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti zakládající povinnost podle odstavce 1,

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu uvědomí písemně o této skutečnosti orgán

státního požárního dozoru a podle jeho pokynů posouzení požárního nebezpečí doplní, přepracují nebo předloží ke

schválení nové posouzení požárního nebezpečí.

(6) Neodstraníli předkladatel nedostatky ve lhůtě stanovené podle odstavce 5, orgán státního požárního dozoru

vydá rozhodnutí o neschválení posouzení požárního nebezpečí.

(7) Před změnou v provozované činnosti,  která má vliv na obsahOpatření a  lhůty  vyplývající  ze  schváleného

posouzení požárního nebezpečí, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předloží orgánu státního požárního

dozoru  ke  schválení  doplněné  nebo  jeli  to  vzhledem  k  rozsahu  změny  potřebné  nové  posouzení  požárního

nebezpečí. Do doby schválení předloženého materiálu nelze změny v provozované činnosti provést jsou  právnické

osoby a podnikající fyzické osoby povinny plnit.

(8) Změny v objemu roční produkce nejsou důvodem pro předložení nového(7) Osoba zpracovávajícíposouzení

požárního nebezpečí, jeli toto schváleno výhradně pro činnost uvedenou v § 4 odst. 3 písm. b).

 



§ 6b
Dokumentace zdolávání požárů

 
(1) Právnické osoby a podnikající  fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím

nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán
státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů.

(2)  Dokumentace  zdolávání  požárů  obsahuje  operativní  plán  zdolávání  požárů  a  operativní  kartu  zdolávání
požárů upravující zásady rychlého a účinného zdolávání požáru a záchrany osob, zvířat a majetku.

(3) Právnická osoba a podnikající  fyzická osoba předloží dokumentaci zdolávání požárů zpracovanou osobou
uvedenou v  podle § 11 odst. 1 nebo 2 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního dozoru.

(4)  Neshledáli  orgán  státního  požárního  dozoru  v  dokumentaci  zdolávání  požárů  nedostatky,  dokumentaci
zdolávání požárů schválí.

(5)  Zjistíli  orgán  státního  požárního  dozoru,  že  předložená1  je  odpovědná  za  věcnou  a  formální  správnost
zpracované dokumentace zdolávání požárů vykazuje obsahové nedostatky, pro které  ji  nelze schválit,  vrátí  ji  zpět
předkladateli  s uvedením zjištěných nedostatků a  současně stanoví přiměřenou  lhůtu pro opětovné předložení po
odstranění  zjištěných  nedostatků.  Řízení  lze  přerušit  na  dobu  stanovenou  pro  odstranění  nedostatků  a  opětovné
předložení.
 

§ 6b(6) Neodstraníli předkladatel nedostatky ve  lhůtě stanovené podle odstavce 5, orgán státního požárního
dozoru vydá rozhodnutí o neschválení dokumentace zdolávání požárů.

(7) Před  změnou  v  provozované  činnosti,  která má vliv  na obsah  schválené dokumentace  zdolávání  požárů,
právnická  osoba  nebo  podnikající  fyzická  osoba  předloží  orgánu  státního  požárního  dozoru  ke  schválení  novou
dokumentaci  zdolávání požárů. Do doby schválení předložené dokumentace nelze změny v provozované činnosti
provést.

(8)  Podle  odstavců  1  až  7  se  postupuje  i  v  případě,  kdy  zpracování  dokumentace  zdolávání  požárů  stanoví
dokumentace požární ochrany.

 

§ 6c
 

Prováděcí právní předpis stanoví
a)  hodnoty nahodilého požárního zatížení pro účely členění činností podle požárního nebezpečí,
b)  vymezení složitých podmínek pro zásah,
c)   množství, druhy a způsob vybavení prostor právnických osob a podnikajících  fyzických osob věcnými prostředky

požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními,  jakož  i požadavky na  jejich projektování, montáž, provoz,
kontrolu, údržbu a opravy,

d)  druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
e)  způsob vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce,
f)   lhůty a způsob provádění kontrol dodržování předpisů o požární ochraně,
g)    postup  při  poskytování  výrobků  a  vzorků  orgánu  státního  požárního  dozoru  k  provedení  požárně  technické

expertizy za účelem zjišťování příčin vzniku požáru,
h)    způsob  určení  podmínek  požární  bezpečnosti  při  činnostech  se  zvýšeným  požárním  nebezpečím  a  vysokým

požárním nebezpečím a,
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 8
zrušen

 

§ 9
zrušen

 

§ 10



zrušen
 

§ 11
Odborná způsobilost

 
(1) Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé

osoby, neníli dále stanoveno jinak. Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci 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
uvedeným  v  odstavci  4,  nebo  fyzické  osoby,  které  složily  zkoušku  odborné  způsobilosti  před  komisí  ustavenou
ministerstvem.  Za  odborně  způsobilé  osoby  se  považují  též  příslušníci  Hasičského  záchranného  sboru  České
republiky (dále jen "hasičský záchranný sbor"), 1j) vykonávající funkce stanovené prováděcím předpisem k zákonu o
hasičském záchranném sboru.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Oddíl druhý
Státní požární dozor

 
§ 31

Výkon státního požárního dozoru
 

(1) Státní požární dozor se vykonává
a)  kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
b)  posuzováním

1.   územního a regulačního plánu,
2.   podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se ke stavbám

nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5,
3.   dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,
4.      projektové  dokumentace  stavby,  která  vyžaduje  ohlášení  podle  §  104  odst.  1  písm.  b),  c),  d),  g),  j)  a  k)

stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,
5.   projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,

pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu stavebního povolení,
6.   dokumentace ke změně v užívání stavby,
7.   dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby

před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;

posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu 13) nebo
v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u
staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.

c)    ověřováním,  zda  byly  dodrženy  podmínky  požární  bezpečnosti  staveb  vyplývající  z  posouzených  podkladů  a
dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,

d)   posuzováním výrobků, které nejsou výrobky stanovenými podle zvláštních právních předpisů, 1i) z hlediska  jejich
požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (§ 6a),

e)  schválenímschvalováním posouzení požárního nebezpečí a schválením dokumentace zdolávání požárůčinností s
vysokým požárním nebezpečím,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

ČÁST ŠESTÁ
POSTIH PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

A FYZICKÝCH OSOB



 
Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

§ 76

 

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při  výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč

právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do

500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,

jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

a)  neoznačí místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární

ochraně, včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

b)  neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících

se požární ochrany nebo neodstraňuje zjištěné závady,

c)    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,

d)  neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru,

e)   nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo  ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo

neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,

f)     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,

g)  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,

h)    neoznámí bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru  kraje  vznik požáru při  činnostech,

které provozuje, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

i)        nepodá  písemnou  zprávu  o  odstranění  nedostatků  zjištěných  při  kontrole  ve  lhůtě  stanovené  orgánem

vykonávajícím státní požární dozor,

j)    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,

k)    nedodržuje  stanovené  podmínky  požární  bezpečnosti  provozovaných  činností,  technologických  postupů  nebo

zařízení  anebo  nezabezpečuje  údržbu  a  opravy  technických  a  technologických  zařízení  způsobem  a  ve  lhůtách

stanovených technickými podmínkami nebo výrobcem zařízení,

l)    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,

m) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany.

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při  výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč

právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím,

že

aa)  nezabezpečí posouzení požárního nebezpečí podle § 6a odst. 1 nebo je nepředloží ve stanovené lhůtě orgánu

státního požárního dozoru,

b)  nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržuje 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,

bc)  poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, rozhodnutí o zákazu činnosti nebo rozhodnutí o zastavení provozu,

cd)   nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí

nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1,

de)  nezřídí jednotku požární ochrany nebo ji smluvně nezabezpečí, ačkoli k tomu byla povinna,

e)f)      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,

f) g)  neplní opatření nebo lhůty stanovenéstanovená posouzením požárního nebezpečí,

gh)  neprovede ve stanovené lhůtě opatření uložená k odstranění zjištěných nedostatků,

h)i)    neposkytne na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany obce potřebnou věcnou pomoc,

ij)        neumožní  vstup  na  nemovitost  k  provedení  potřebných  opatření  v  souvislosti  se  zdoláváním  požáru  nebo

prováděním záchranných prací,



j)    k)    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,

k)l)        nedodržuje  návody  a  technické  podmínky  výrobce  nebo  obchodní  organizace  vztahující  se  k  požární
bezpečnosti,

l)   m) neposkytne bezúplatně výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy v rámci zjišťování příčin
vzniku požáru,

m)n)  vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu státního požárního
dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru,

no)   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,

op)    nesplní  lhůtu  stanovenou  orgánem  státního  požárního  dozoru  k  odstranění  nedostatků  v  předloženém
posouzení požárního nebezpečí,

p)r)      neudržuje  zdroje  vody  pro  hašení  požárů  v  takovém  stavu,  aby  bylo  umožněno  použití  požární  techniky  a
čerpání vody k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle
§ 7 odst. 2 nebo povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2,

q)s)      při  přepravě  nebezpečných  látek  nemá  k  dispozici  na místě  s  nákladem  požárně  technické  charakteristiky
přepravovaných látek nebo tyto neodpovídají vykazovanému přepravovanému nákladu.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 76c
 

(1) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím
bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí nebo provede v rozporu s § 6a odst. 7 změnu, která má vliv na
obsah schváleného posouzení požárního nebezpečí, se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

(2) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, 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, se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč.
 

§ 76d
 

Pokutu podle § 76a až 76ca 76b ukládá hasičský záchranný sbor kraje. ProPři  stanovení  výše  pokuty  přihlíží
zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.
 

§ 77
 

(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti dozvěděl orgán
vykonávající státní požární dozor, a musí být pravomocně skončeno do tří let od porušení povinnosti. Do této doby
se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení.

(2) Pokutu podle § 76 vybírá hasičský záchranný sbor kraje.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 79
 

(1) Neníli v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání obecné předpisy. 8)

(2) Pokutu za přestupek podle § 78 ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor kraje.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

ČÁST OSMÁ



SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

§ 85

 

(1) Zvláštní požární dozor vykonává v případě

a)  útvaru nebo zařízení bezpečnostního sboru příslušný bezpečnostní sbor,

b)    vojenského  objektu,  vojenského  útvaru,  vojenského  zařízení,  vojenského  záchranného  útvaru

neboPůsobnost  ministerstva  a  hasičského  záchranného  sboru  kraje  při  výkonu  státního  požárního  dozoru  se

nevztahuje na

a)   útvary a zařízení Policie České republiky, Bezpečnostní  informační služby, Generální  inspekce bezpečnostních

sborů  a  Vězeňské  služby;  v  těchto  útvarech  a  zařízeních  se  zabezpečují  a  provádějí  uvedené  úkoly  podle

zvláštních předpisů,

b)    báňská  díla,  zařízení,  pracoviště  a  činnosti  v  podzemí  podléhající  dozoru  orgánů  státní  báňské  správy,  která

vykonává státní správu na tomto úseku,

c)  námořní lodě a civilní letadla; v těchto dopravních prostředcích se zabezpečují a provádějí uvedené úkoly podle

zvláštních předpisů,

d)  drážní vozidla a říční plavidla s výjimkou zjišťování příčin vzniku požárů,

e)  objekty Ministerstva zahraničních věcí nacházející se mimo území České republiky.

 

§ 85a

 

(1)  Působnost  ministerstva  a  hasičského  záchranného  sboru  kraje  při  výkonu  státního  požárního  dozoru  se

nevztahuje na vojenské objekty, vojenské útvary, vojenská zařízení, vojenské záchranné útvary a právnické  osoby

založené nebo zřízené Ministerstvem obrany (dále jen "objekty").

(2) V objektech uvedených v odstavci 1 vykonává požární dozor Ministerstvo obrany, vlastními orgány požární

ochrany.

c)  objektu, zařízení, pracoviště nebo činnosti v podzemí náležející do působnosti orgánu státní báňské správy Český

báňský úřad,

d)  námořní lodě a civilního letadla Ministerstvo dopravy,

e)  drážního vozidla nebo říčního plavidla Ministerstvo dopravy, s výjimkou zjišťování příčin vzniku požárů, nebo

f)   objektu Ministerstva zahraničních věcí nacházejícího se mimo území České republiky Ministerstvo zahraničních

věcí.

(2)  Zvláštní  požární  dozor  se  vykonává  v  rozsahu  stanoveném  v  §  31,  s  výjimkou  odstavce  1  písm.  d).  Při

zvláštním požárním dozoru se postupuje obdobně jako u státního požárního dozoru.

(3) Orgán vykonávající zvláštní požární dozor rozhoduje o správních deliktech podle § 76 a 76c zjištěných při

výkonu tohoto dozoru u právnické nebo podnikající fyzické osoby, s výjimkou § 76 odst. 4.

(4) Před změnou vlastnictví nebo převodem práva hospodařit, kterými se přenese odpovědnost za výkon dozoru

na státní požární dozor, oznámí orgán vykonávající zvláštní požární dozor tuto skutečnost příslušnému hasičskému

záchrannému  sboru  kraje  a  následně mu bez  zbytečného odkladu  oznámí  datum,  kdy  tato  skutečnost  nastala. V

případě  změny  vlastnictví  nebo  převodu  práva  hospodařit,  kterými  se  přenese  odpovědnost  za  výkon  zvláštního

požárního dozoru na jiný orgán, oznámí orgán, který zvláštní požární dozor vykonává, tuto skutečnost hasičskému

záchrannému sboru kraje a následně mu bez zbytečného odkladu oznámí datum, kdy tato skutečnost nastala a kdo

zvláštní požární dozor od tohoto data vykonává.

(5) Vykonávat zvláštní požární dozor mohou osoby s odbornou způsobilostí podle § 11 odst. 1.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 100

zrušen

 

Závěrečná ustanovení
§ 101

 



Ministerstvo vydá
a)  prováděcí právní předpisy k provedení § 6c6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 5, § 24 odst. 2, §

31a, § 44 odst. 3, § 45 odst. 2, § 47 odst. 3, § 65 odst. 8 písm. a), c) a d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 7, § 88 odst. 2,
§ 91 odst. 2 a § 93 odst. 3,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


