Příloha č. 4
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
A) (dle § 5 zákona o PO)

1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární
techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je
v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných
prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě
výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a
používat pouze schválené druhy,
b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména
udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární
techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům,
k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení
a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu
ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k bezpečnosti
výrobků nebo činností,
d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami,
příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na
kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně
bezpečnostní zařízení,
e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst.
1 zákona o PO), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2 zákona o PO) nebo
preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6 zákona o PO) dodržování
předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění
povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady,
dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany
v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená
opatření,
g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo
vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny
vzniku požáru,
h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku
hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech,
které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.
2. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah
této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek
na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, případně může takovou činnost zakázat. Ustanovení
zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
B) (dle § 6 zákona o PO)

1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným
požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny
a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární
nebezpečí provozované činnosti,
b) prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární
bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a
zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečení údržby a
oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,
c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických
zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární
bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,
d) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci
osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a
technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními
předpisy, a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku
požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,
e) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných,
zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, potřebné ke
stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví sob a majetku.
2. Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odstavce 1 písm. b)
musí odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich
stanovení.
C) (dle § 6a zákona o PO)
1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým
požárním nebezpečím, 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) zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a
šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku,
zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace
požáru včetně popisu jeho možných následků,
b) stanovení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení
pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a
majetku,
c) návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.
3. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým
požárním nebezpečím, předkládají posouzení požárního nebezpečí ke schválení
orgánu státního požárního dozoru před zahájením jimi provozované činnosti.
4. Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že posouzení požárního nebezpečí
předložené ke schválení vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je
předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu
k odstranění nedostatků. Jinak toto posouzení schválí bez zbytečného odkladu.
5. Změní-li 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. Opatření a lhůty vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí jsou
právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny plnit.
7. Osoba zpracovávající posouzení požárního nebezpečí podle § 11 odst. 1 je odpovědna
za věcnou a formální správnost zpracované dokumentace.

