ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROL (2016)
Oblast kontrolní činnosti se zaměřuje především na provádění požárních kontrol
ve smyslu § 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) jako součást státního
požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a), e), g), h) a odst. 2 a § 35 písm. a) a c)
zákona o PO a § 45 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky
č. 221/2014 Sb.
V roce 2016 bylo provedeno, v souladu s plánem kontrolní činnosti,
celkem 977 kontrol. Z tohoto počtu bylo 105 komplexních, 738 tematických kontrol
a 14 kontrolních dohlídek, 26 společných kontrol u právnických osob a podnikajících
fyzických osob. Za účelem opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu po požáru,
bylo provedeno 6 úkonů předcházejících kontrole. Za účelem zjištění, zda došlo k odstranění
zjištěných pochybení při kontrolách požární ochrany, bylo provedeno 309 úkonů
předcházejících kontrole.
Při kontrolách právnických a podnikajících fyzických osob bylo celkem 654 kontrolních
akcí, kde byly zjištěny závady a nedostatky z hlediska zajištění požární ochrany dle platné
právní úpravy z oboru požární ochrany. Zjištěné nedostatky se týkaly zejména nesprávného
začlenění dle kategorie činností a nepředložení příslušné dokumentace PO. Velké množství
nedostatků bylo zjištěno také při provozování, kontrolách, údržbách a provádění oprav
požárně bezpečnostních zařízení. Nelze opomenout ani nedostatečné vytváření podmínek
pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržování volných únikových cest,
přístupů k rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení
a k věcným prostředkům požární ochrany. Při 323 kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.
V tomto počtu jsou zahrnuty i mimořádné tematické kontroly zaměřené na kontrolu
činností provozovaných ve stavbách skladů. V rámci tohoto zadání bylo provedeno celkem
34 kontrolních akcí. Při 10 kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. Celkem bylo při těchto
kontrolách zjištěno 96 nedostatků.
Na základě „Zprávy o stavu požární ochrany kulturního dědictví“ schválené vládou ČR
byl v roce 2016 zařazen pro oblast výkonu SPD dlouhodobý kontrolní úkol „Kontroly
kulturních památek“ dodržování povinností stanovených předpisy o PO pro období let 2015 –
2019. V rámci tohoto zadání bylo provedeno celkem 31 kontrolních akcí a zjištěno 90
nedostatků. Nedostatky se týkaly především dokumentace PO, nedostatečného zajištění
pracovišť věcnými prostředky PO. Nelze opomenout ani množství závad týkajících
se provozování, kontrol, údržby a provádění oprav požárně bezpečnostních zařízení.
Ve spolupráci s Policií ČR (dále jen „PČR“) byly provedeny další mimořádné tematické
kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ke zjištění
aktuálního stavu požární bezpečnosti v prostorách restauračních zařízení v průběhu jejich
provozní doby. Kontroly nebyly předem ohlašovány kontrolovaným subjektům a v rámci
tohoto zadání bylo provedeno celkem 39 tematických kontrol. Pouze při 4 kontrolách nebyly
zjištěny nedostatky. Celkem bylo při těchto kontrolách zjištěno 122 nedostatků. Nedostatky
se týkaly zejména neoznačení čísla tísňového volání, rozvodných zařízení elektrické energie,
hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu a jejich přístupnosti. Udržování
volných únikových cest a jejich značení, přístupnost vnitřních nástěnných hydrantů a
umístění přenosných hasicích přístrojů.
V letních měsících byly, tak jako každý rok, prováděny tematické kontroly zaměřené
na prověření úrovně zajištění požární ochrany při sklizni zemědělských plodin a další
následné manipulace se zemědělskými plodinami. Závady a nedostatky zjištěné při těchto
kontrolách se týkaly především vybavení zemědělské techniky vhodným druhem přenosného
hasicího přístroje s platnou revizí. Tyto kontrolní akce splnily svůj účel, zjištěné závady byly
odstraněny v průběhu kontrol.

Číselné údaje o kontrolních akcích
Počet
celkem
z toho obcí celkem
/bez závad
/bez závad
1.
KK
105/38
2/1
Právnické osoby a podnikající
2.
TK
738/257
64/10
fyzické osoby
3.
KD
14/11
0/0
4.
KK
0/0
--5.
Fyzické osoby
TK
0/0
--6.
KD
0/0
--7. Úkony předcházející kontrole
315
25
Přenesená působnost Samostatná působnost
8.
Kontroly
3/0
117/17
Obce
9.
KD
0/0
0/0
10.
V kontrolní skupině jiného orgánu
0
--11.
Společné kontroly
26
--Pozn.: KK – komplexní kontrola, TK – tematická kontrola, KD – kontrolní dohlídka
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