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Dotaz: Může požární řád stanovit povinnost uživatele pozemků zabezpečit 

příjezd požární techniky? 

 

Stanovisko: 

Podle čl. 104 odst. 1 Ústavy působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem, 

podle čl. 104 odst. 3 Ústavy mohou zastupitelstva v mezích své působnosti vydávat obecně závazné 

vyhlášky. Podle § 35 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, se při výkonu samostatné působnosti obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek 

zákonem. Podle § 10 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona 

č. 313/2002 Sb., může obec povinnosti v obecně závazných vyhláškách ukládat kromě případů 

stanovených v § 10 písmeno a) – c), pouze stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle nálezu Ústavního 

soudu Pl. ÚS 17/02 obec potřebuje pro vydání obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti 

podle čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR: 

 zákonné zmocnění, 

 musí dodržet meze své působnosti vymezené zákonem, 

 nemůže upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě nebo jsou již 

upraveny právními předpisy práva veřejného nebo soukromého. 

 

Zákonným zmocněním k vydání požárního řádu obce je § 29 odst. 1 písmeno o) bod 1 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Z § 15 nařízení vlády  
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č. 172/2001 Sb. vyplývá obsah požárního řádu obce, který má mj. stanovit podmínky požární 

bezpečnosti, způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany, podmínky pro zajištění trvalé 

použitelnosti zdrojů vody. Zákon stanoví formu, jakou se požární řád vydává, tj. obecně závaznou 

vyhláškou. 

Při vydání požárního řádu obec musí dodržet meze samostatné působnosti vymezené 

zákonem. 

Dle nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 16/97 obec v samostatné působnosti spravuje své 

záležitosti. Účel a funkci vydávání obecně závazných vyhlášek nelze spatřovat v pouhé reprodukci 

zákonů, týkajících se výkonu státní správy, či dokonce v normování státní správy. V požárním řádu 

proto obec nemůže upravovat to, co je již upraveno právními předpisy práva veřejného.  

Z § 1 odst. 2 zákona o požární ochraně vyplývá pro každého povinnost počínat si tak, aby 

nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání 

požárů je povinen poskytovat přiměřenou osobní a potřebnou věcnou pomoc tak, jak to stanoví 

zákon. Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně stanoví povinnost právnických 

osob a fyzických osob oprávněných k podnikání dodržovat technické podmínky a návody vztahující 

se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) stanoví fyzickým 

osobám povinnost zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením, která mají ve svém 

vlastnictví či užívání, § 17 odst. 1 písm. f) jim stanoví povinnost vytvářet v prostorách ve svém 

vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Rovněž 

povinnost vlastníka nebo uživatele zdrojů vody pro hašení požárů je udržovat je stanovena v § 7 

zákona o požární ochraně. Povinnost udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro 

požární techniku mají podle § 5 právnické osoby a podnikající fyzické osoby při provozování 

činnosti. Konkrétní podmínky požární ochrany činností, objektů a doby, při kterých hrozí nebezpečí 

vzniku požáru se zřetelem na místní situaci, má obsahovat požární dokumentace. Obec tyto 

podmínky může zabezpečit např. formou smlouvy.  

 

Poznámky: - stanovisko popisuje právní stav ke dni zpracování 

 - stanovisko je závazné pro výkon dozoru 
 

 


