
Povinnosti všech právnických osob a podnikajících fyzických osob

(dle § 5 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

§ Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:
- obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku,

věcné prostředky požární ochrany (např. přenosné hasicí přístroje) 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 (zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů), lze instalovat a používat pouze schválené druhy,

- 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,

- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti
výrobků nebo činností,

- 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,

- pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární
ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně
a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

- 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,

- poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky
nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

- bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského
záchranného sboru kraje (zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) každý
požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní
nebo užívají.

§ 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, popřípadě může takovou činnost
zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena (např. zákon
o myslivosti, lesní zákon, zákon o odpadech, zákon o ovzduší).

 (dle § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

§ Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany
ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

§ Povinnosti jsou vždy směřovány k provozovateli činnosti a nikoliv k majiteli
objektu.

§ Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární
orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

§ Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických
osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně,
vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy
musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.


