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ZÁKON 
ze dne 15. června 2016, 

kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu  
(zákon o zbraních), 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o požární ochraně 

 
Čl. III Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona 
č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., 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 
Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., se mění takto: 
 
1. § 6a a 6b včetně nadpisů znějí: 
 

§ 6a 
Posouzení požárního nebezpečí 

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

nebezpečím za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí posouzení požárního nebezpečí. 
 

(2) Posouzení požárního nebezpečí obsahuje 
a) popis a posouzení rizik z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a majetku, 
b) zhodnocení možnosti provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru, včetně popisu jeho možných 
následků, 
c) systém řízení požární ochrany a 
d) 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. 

 
(3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba předloží posouzení požárního nebezpečí zpracované 

osobou uvedenou v § 11 odst. 1 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního dozoru. 
 

(4) Neshledá-li orgán státního požárního dozoru v posouzení požárního nebezpečí nedostatky, posouzení 
požárního nebezpečí schválí. 
 

(5) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložené posouzení požárního nebezpečí vykazuje 
obsahové nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je zpět předkladateli s uvedením zjištěných nedostatků 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.  
 

(6) Neodstraní-li 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 obsah schváleného posouzení požárního 
nebezpečí, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předloží orgánu státního požárního dozoru ke 
schválení doplněné nebo je-li to vzhledem k rozsahu změny potřebné nové posouzení požárního nebezpečí. Do 
doby schválení předloženého materiálu nelze změny v provozované činnosti provést. 
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(8) Změny v objemu roční produkce nejsou důvodem pro předložení nového posouzení požárního 
nebezpečí, je-li 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 § 11 odst. 1 nebo 2 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního dozoru. 
 

(4) Neshledá-li orgán státního požárního dozoru v dokumentaci zdolávání požárů nedostatky, dokumentaci 
zdolávání požárů schválí. 
 

(5) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložená 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. 
 

(6) Neodstraní-li 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.". 

 
2. Za § 6b se vkládá nový § 6c, který zní: 
 

§ 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 
i) způsob posuzování požárního nebezpečí.". 
 
3. V § 11 odst. 1 větě první se slova "§ 6a odst. 1," zrušují. 
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4. V § 31 odst. 1 písmeno e) zní: 
e) schválením posouzení požárního nebezpečí a schválením dokumentace zdolávání požárů,". 
 
5. V § 76 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. 
Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena a) až q). 
 
6. V § 76 odst. 2 písm. f) se slovo "stanovená" nahrazuje slovy "nebo lhůty stanovené". 
 
7. § 76c zní: 

§ 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.". 
 
8. Za § 76c se vkládá nový § 76d, který zní: 

§ 76d 
 

Pokutu podle § 76a až 76c ukládá hasičský záchranný sbor kraje. Pro stanovení výše pokuty přihlíží 
zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.". 
 
9. V § 77 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Do této doby se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž 
skutek vedlo trestní řízení.". 
 
10. V § 77 se odstavec 2 zrušuje. Současně se zrušuje označení odstavce 1. 
 
11. V § 79 odst. 2 se slova "a vybírá" zrušují. 
 
12. § 85 zní: 

§ 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 nebo právnické 
osoby založené nebo zřízené Ministerstvem obrany Ministerstvo obrany, 
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 
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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. 
13. § 85a se zrušuje. 
 
14. V § 101 písm. a) se slova "§ 6b" nahrazují slovy "§ 6c". 
 
 

Čl. IV 
Přechodná ustanovení 

 
1. Posouzení požárního nebezpečí schválené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za 

schválené podle § 6a zákona č. 133/1985 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

2. Dokumentace zdolávání požárů schválená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za 
schválenou podle § 6b zákona č. 133/1985 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

3. Při správě placení pokut uložených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle 
dosavadních právních předpisů. 

 
ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 
Čl. X 

 
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 22, 25 až 27, 33, 40 až 43, 61, 62, 66, 71, 83, 103, pokud jde o § 73a 
odst. 9, 116, 117, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 132 a 140 a čl. IX, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po 
jeho vyhlášení. 
 
Hamáček v. r. 
Zeman v. r. 
Sobotka v. r. 
 
 

 


