Příloha č. 6
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 závad 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 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

a) 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,
c) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, rozhodnutí o zákazu činnosti nebo
rozhodnutí o zastavení provozu,
d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami
s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1,
e) nezřídí jednotku požární ochrany nebo ji smluvně nezabezpečí, ačkoli k tomu byla
povinna,
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,
g) neplní opatření stanovená posouzením požárního nebezpečí,
h) neprovede ve stanovené lhůtě opatření uložená k odstranění zjištěných nedostatků,
i) neposkytne na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany obce
potřebnou věcnou pomoc,
j) neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se
zdoláváním požáru nebo prováděním záchranných prací,
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,
l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace
vztahující se k požární bezpečnosti,
m) neposkytne bezplatně výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy
v rámci zjišťování příčin vzniku požáru,
n) vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství
orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření
požáru,
o) 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,
p) nesplní lhůtu stanovenou orgánem státního požárního dozoru k odstranění nedostatků
v předloženém posouzení požárního nebezpečí,
q) 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,
r) při přepravě nebezpečných látek nemá k dispozici na místě s nákladem požárně
technické charakteristiky přepravovaných látek nebo tyto neodpovídají vykazovanému
přepravovanému nákladu.
3. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do
1. 000. 000,-- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti
s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární
ochraně uvedené v odstavcích 1 a 2.
4. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která zruší jednotku požární ochrany bez
souhlasu hasičského záchranného sboru kraje (§ 67 odst. 3 a § 68 odst. 4), může hasičský
záchranný sbor kraje uložit pokutu až do 10. 000. 000,-- Kč.
5. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost, za kterou jí
byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může hasičský

záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše
dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4.
6. Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání
a k rozsahu způsobené škody.
7. Uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu povinnosti
odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Uložením pokuty podle odstavců 1 až 4 zůstává
nedotčena odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za způsobenou škodu
a postih jejich zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů.
§ 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 povinností.
2. Hasičský záchranný sbor kraje vybírá a vymáhá pokuty podle zvláštního zákona. Pokuta
uložená podle § 76 je příjmem státního rozpočtu.

Přestupky
§ 78
1. Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo
a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
b) neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany, ačkoliv je k tomu
povinen podle rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce,
c) neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany vydané
podle § 88 odst. 1 písm. a),
d) poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných
spotřebičů a komínů,
e) 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,
f) vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového
volání,
g) nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
činností,
h) neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě nesplní opatření
uložená orgánem státního požárního dozoru,
i) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoli je
k tomu povinen,
j) neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů ke
zjišťování příčiny vzniku požáru nebo bezúplatně neposkytne výrobky nebo vzorky
k provedení požárně technické expertizy,
k) 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,
l) nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného
zdroje zapálení,
m) nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé
zdolávání požáru a pro provádění záchranných prací nebo 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,

n) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu činnosti anebo
rozhodnutí o zastavení provozu,
o) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,
p) zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit
následky svého jednání,
q) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,
r) vypaluje porosty,
s) neoznámí bezodkladně místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje
požár v objektech a jiných místech, které vlastní nebo užívá,
t) omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
u) používá neoprávněně barevné označení vozidel jednotek požární ochrany,
v) 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.
2. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 10. 000,-- Kč, za přestupek
podle odstavce 1 písm. e) až l) pokutu do 20. 000,-- Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm.
m) až v) pokutu do 25. 000,-- Kč.
§ 79
1. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání obecné
předpisy.
2. Pokutu za přestupek podle § 78 ukládá hasičský záchranný sbor kraje, který pokutu rovněž
vybírá a vymáhá podle zvláštního zákona. Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

