
 
Společnost: Fakulta zemědělská a technologická 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

PROTOKOL O KONTROLE 
 

Preventivní požární prohlídka  

Ev. číslo:  

Perioda: 12 měsíců 

Předpis: Zákon č. 133/1985 Sb. 
Vyhl. č. 246/2001 Sb. 

Způsob kontroly: vizuální, stav zabezpečení PO 
v souladu s předpisy Provádí: Vedoucí zaměstnanec, OOZ 

 Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a 
prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 

 Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických 
osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o 
plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 

 Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu.  
 Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku. 
 Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních. 
 Lhůta preventivní požární prohlídky může být zkrácena schváleným posouzením požárního nebezpečí 

nebo dokumentací požární ochrany, která je zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, např. 
stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. 

 Provedení kontroly se zapisuje také do požární knihy, příp. také v samostatném zápise. 
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Předmět preventivní požární prohlídky 
 
V rámci prohlídky se kontroluje zejména: 
 
 únikové cesty a východy (průchodnost, označení bezpečnostními tabulkami), 
 dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm na pracovištích a místech, 

pro které je zákaz vydán, 
 dokumentace požární ochrany (zpracování, aktuálnost, úplnost, uložení), 
 vyvěšení dokumentace požární ochrany na viditelných místech na pracovištích 

se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (požární řády, požární poplachové 
směrnice, grafická schémata únikových cest), 

 hasicí přístroje (umístění, označení, přístupnost, uchycení, stav, neporušenost plomb, 
provedení revizí odbornou firmou min. 1x ročně), 

 nástěnné hydranty (úplnost vybavení při porušení plomb, přístupnost, označení, 
provedení revizí odbornou firmou min. 1x ročně), 

 hlavní uzávěry médií – voda, plyn, el. proud (přístupnost, označení bezpečnostními 
tabulkami), 

 elektrická a plynová zařízení (požární bezpečnost, užívání v souladu s návodem 
výrobce, povolení k užívání), 

 zda pracoviště v topném období nejsou vytápěna el. vařiči a jinými provizorními 
či nepovolenými topidly, 

 provozní zařízení z hlediska PO dle platných předpisů a norem (je-li třeba, požádá 
se o konzultaci odborně způsobilá osoba v PO), 

 svítidla (kryty, bezpečná vzdálenost od hořlavých látek), 
 zda nejsou strženy nebo poškozeny bezpečnostní tabulky (úniková cesta, zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, nehas vodou ani pěnovými přístroji, zákaz kouření apod.), 
 požární dveře (provozuschopnost, celistvost, těsnění, značení, použité funkční 

vybavení), 
 dodržování požadavků na požární bezpečnost při vykonávání svářečských prací 

na pracovišti zejména v místech se zvýšeným požárním nebezpečím, 
 prostory půd, suterénů a sklepů (nepřípustnost skladování nebo shromažďování 

hořlavého materiálu), 
 příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku (vyznačení, přístupnost), 
 odstranění dříve zjištěných požárních závad a nedostatků ve stanovených termínech, 

včetně závad zjištěných orgánem Státního požárního dozoru, při zjištění nesplnění 
odstranění závad ve stanoveném termínu, provést zápis do požární knihy a tuto předložit 
k podpisu vedoucímu pracoviště, 

 a další skutečnosti dle platných předpisů pro konkrétní pracoviště. 
 


