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Odpověď k dotazu na doklady opravňující provádět kontroly hasicích přístrojů 
 
 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky obdrželo dne 3. 2. 2015 dotaz firmy Pyrokontrol (Dr. Ing. Jana Maturová), týkající 
se dokladů osob oprávněných k provádění kontrol hasicích přístrojů, a k jeho obsahu sděluje 
následující: 

V roce 2014 došlo ke změně vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a to 
vyhláškou č. 221/2014 Sb. V souladu s podrobnostmi uvedenými v § 9 odst. 2 novelizované 
vyhlášky se kontrola hasicího přístroje provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, 
normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo 
tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) 
a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová 
dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. 
v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti 
hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací. 

Z výše uvedeného vyplývá, že novelizovaným zněním se nezměnily podrobnosti 
upravující rozsah kontroly hasicího přístroje, který je stanoven právními předpisy, 
normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. 

1) Rozsah bezpečnostních požadavků určený právními předpisy vymezuje zákon 
č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto bodě se změnil oproti stanovisku Ministerstva vnitra - generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 17. srpna 2011 
pouze název úřadu, který vydává osvědčení revizním technikům tlakových zařízení. 

2) V roce 2014 byla zrušena ČSN ISO 11602-2 a nahrazena dokumentem ISO/TS 11602-
2. Nová technická norma se připravuje. Kompetentním orgánem v této záležitosti 
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je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Obsah 
požadavků v tomto bodě se oproti stanovisku Ministerstva vnitra - generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 17. srpna 2011 
rovněž nezměnil. 

3) Obsah průvodní dokumentace konkrétního výrobce je na každém konkrétním výrobci 
hasicího přístroje. Oproti stanovisku Ministerstva vnitra - generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 17. srpna 2011 se výklad 
tohoto bodu také nezměnil. 

Pokud požadujete od osob oprávněných ke kontrole hasicího přístroje mimo jiné 
předložení dokladu, který je v souladu s požadavkem výrobce uveden v průvodní 
dokumentaci konkrétního výrobce hasicího přístroje, je Váš požadavek oprávněný, neboť 
je v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 novelizované vyhlášky. 

 

 

 
brig. gen. Ing. Miloš Svoboda 
náměstek GŘ pro PRE a CNP 

podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
Vyřizuje: kpt. Ing. Blanka Menclová Špundová 
tel. č.: 950 819 849 
e-mail: blanka.menclova@grh.izscr.cz 
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