
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obdrželo 
elektronickou poštou dne 16. 8. 2011 dotaz od pana Ing. Bc. Miroslava Valty, Pyrokontrol 
Trading & Consulting, týkající se oprávnění vykonávat kontroly hasicích přístrojů. 
 
 
Dotaz: 
 
při své praxi osoby odborně způsobilé v PO (č. osv. Š-OZO-48/2009) jsem se setkal 
s rozdílným výkladem ustanovení §10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., konkrétně odstavce 3). 
 
Můj dotaz tedy zní: 
Musí pro provádění pravidelných kontrol ve smyslu §10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., být osoba 
provádějící kontrolu provozuschopnosti PHP řádně oprávněna pro provádění kontrol 
výrobcem PHP, který stanovuje v průvodní dokumentaci k hasícímu přístroji požadavek 
na periodické přezkoušení těchto osob minimálně 1x za 3 roky u autorizované osoby 
výrobcem PHP? 
 
Je požadavek na přezkoušení osob provádějících kontroly jejich výrobků daných výrobci 
legitimní, a je tento v souladu s právním názorem GŘ HZS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V příloze přikládám návrh na odpověď. Po schválení bude odpověď zaslána na adresu 
tazatele. 
 
 
Vyřizuje: kpt. Ing. Blanka Menclová Špundová 
Vedoucí oddělení technické prevence: plk. Ing. Zdeněk Hošek 
Ředitel odboru prevence: plk. Ing. Rudolf Kaiser 
 
 
 
 



MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01  PRAHA 414 
        Praha dne 17. srpna 2011 
          Počet listů: 2 
 
 
E-mail: miroslav.valta@pyrokontrol.cz 
 
 
Odpověď na dotaz 
 
 
Věc: stanovisko k oprávnění vykonávat kontroly a servis hasicích přístrojů 
 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obdrželo 
elektronickou poštou dne 16. 8. 2011 dotaz od pana Ing. Bc. Miroslava Valty, Pyrokontrol 
Trading & Consulting, týkající se oprávnění vykonávat kontroly hasicích přístrojů. K dané 
problematice uvádíme následující. 
  
 

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob dodržovat technické 
podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností vychází 
z ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu 
provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů jsou v podrobnostech 
uvedeny v ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). V tomto 
ustanovení je uvedeno, že osoba, která provádí kontrolu provozuschopnosti těchto zařízení 
musí splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní 
dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího 
přístroje. 

 
1) Z výše uvedeného vyplývá, že v této souvislosti požadavky dané právními 

předpisy z hlediska revize tlakových nádob v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb., 
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhláškou č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů bude 
splňovat osoba-revizní technik vlastnící platné oprávnění vydané Technickou 
inspekcí České republiky (před 1. 1. 2010 Institutem technické inspekce Praha). 

 
2) Další požadavky na osobu oprávněnou provádět kontroly provozuschopnosti 

hasicích přístrojů jsou dány přílohou A ČSN ISO 11602-2. Oprávněná osoba musí 
absolvovat výcvik „při výkonu zaměstnání“ nebo praxi po dobu nejméně 3 měsíců 
a musí se zúčastnit výcvikového kurzu. Doporučená délka kurzu má být nejméně 
32 hodin. Oprávněná osoba musí na konci výcvikového kurzu úspěšně absolvovat 
zkoušku. Zkouška musí být provedena pod dozorem nezávislého orgánu uznaného 
národními odpovědnými orgány. Výcvikový kurz musí vést výrobce nebo jiný 



kvalifikovaný a uznaný orgán. Oprávněná osoba musí navštěvovat obnovovací 
kurz alespoň každých pět let. 

 
3) Splněním požadavků stanovených průvodní dokumentací výrobce konkrétního 

typu požárně bezpečnostního zařízení a hasicího přístroje se rozumí proškolení 
osoby podle konkrétní průvodní dokumentace za podmínek podle předchozího 
odstavce. Proškoleným osobám vydává oprávnění k provádění kontrol konkrétních 
typů hasicích přístrojů výrobce nebo jím zplnomocněná osoba. Pokud je konkrétní 
výrobce hasicího přístroje členem Profesní komory požární ochrany, lze považovat 
úspěšné absolvování kurzu za splnění požadavků k provádění kontrol 
provozuschopnosti hasicích přístrojů jen v případě, že toto není v rozporu 
s průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu hasicího přístroje. Pokud je 
v průvodní dokumentaci konkrétního výrobce uvedeno, že kontroly budou 
provádět jen pracovníci výrobce nebo jím pověřené osoby, pak školení provedené 
Profesní komorou požární ochrany, Českomoravským svazem výrobců a opravářů 
hasicích zařízení a požární techniky a ostatními nezávislými orgány nelze 
v takových případech akceptovat. 

 
Jakékoliv kontroly hasicích přístrojů je oprávněna provádět pouze osoba, která splňuje 

všechny výše uvedené požadavky. 
 
Tento názor vychází z platné právní úpravy a Ministerstvo vnitra-generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky vydává toto stanovisko jako gestor zákona 
o požární ochraně a předpisů vydaných k jeho provedení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       plk. Ing. Rudolf Kaiser v. r. 
           ředitel odboru prevence 

 


