
5/2010 
NAŘÍZENÍ 

Středočeského kraje 
ze dne 4. ledna 2010, 

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách 
zvláštního významu 

Rada Středočeského kraje podle § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 4 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o požární ochraně) vydává toto nařízení: 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
Za budovy zvláštního významu (dále jen „budovy“) jsou pro účely požární 

ochrany považovány budovy, u kterých by případný vzniklý požár mohl znamenat: 
* ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami, 
* ohrožení základních funkcí orgánů státní správy, 
* nenahraditelné ztráty na kulturních památkách, 
* ohrožení jejich funkce, která je v daném regionu dostupnými prostředky 

nenahraditelná. 
 

Čl. 2 
Budovy zásobující obyvatelstvo základními životními potřebami 

(1) Budovy elektráren sloužící k dodávce elektrické energie, její výrobě nebo 
budovy, na nichž uvedené funkce závisí, o výkonu 200 MW a vyšším.  

(2) Rozvodny elektrické energie a transformovny o napětí 440 kW a 220 kW. 
(3) Velmi vysokotlaké regulační stanice plynu - soubor strojního zařízení a 

vybavení pro automatickou regulaci vstupního velmi vysokotlakého přetlaku plynu na 
velmi vysoký nebo vysoký, popř. střední nebo nízký výstupní přetlak v souladu s 
předem nastavenými hodnotami, včetně stavební části. 

(4) Budovy tepláren sloužící k výrobě a dodávce tepla pro 2000 bytových 
jednotek a více nebo budovy, na nichž uvedené funkce závisí. 

(5) Zdravotnická zařízení - nemocnice. 
 

Čl. 3 
Budovy vykonávající základní funkce orgánů státní správy 

Za budovy, v nichž by požár mohl ohrozit výkon základních funkcí orgánů státní 
správy se považují: 

* Úřad vlády České republiky, 
* ministerstva a další ústřední orgány státní správy, 
* krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy, 
* Česká národní banka, 
* Zeměměřický úřad a katastrální úřady, 
* Česká správa sociálního zabezpečení 
* archivy s uloženými archiváliemi dokumentárního významu a trvalé hodnoty. 

 
 
 
 
 



Čl. 4 
Budovy mající charakter kulturní památky 

(1) Kulturními památkami jsou nemovitosti a movité věci, popřípadě jejich 
soubory, které jsou prohlášeny za kulturní památky Ministerstvem kultury. 

(2) Národními kulturními památkami jsou věci prohlášené za národní kulturní 
památky nařízením vlády České republiky. 
 
 Čl. 5 

Budovy, jejichž funkce je v daném regionu dostupnými prostředky 
nenahraditelná 

Jde o specifickou kategorii budov, vázanou výhradně na podmínky existující 
ve Středočeském kraji a k tomu účelu provedenou rozvahu. 

 
Čl. 6 

Podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro hašení požárů a pro záchranné 
práce v budovách 

(1) Pro všechny kategorie provozovaných činností je třeba vytvořit podmínky 
pro provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a 
záchranných prací.1)  

(2) Pro hašení požárů a pro záchranné práce musí být zejména udržovány 
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.2)  

(3)Podmínky pro zajištění vstupu jednotky požární ochrany k provedení 
případného zásahu v budově, zejména k překonání bezpečnostních bariér, které 
budou v takových budovách zřízeny apod., musí být stanoveny v písemné formě. 
Tyto podklady se předají Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje (dále 
jen „HZS kraje“). 

(4) V budově musí být vymezena možná kolizní místa z hlediska zásahu 
jednotky požární ochrany nebo místa, u kterých lze předpokládat komplikaci nebo 
neobvyklé podmínky pro zasahující jednotku požární ochrany. Při jejich vymezení je 
nutno spolupracovat s HZS kraje a tyto podklady mu předat k využití. 

(5) Územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje je 
třeba neprodleně hlásit jakékoli změny týkající se obsahu předaných dokumentů, 
změny na příjezdových komunikacích k budově, na nástupních plochách u budovy 
nebo v přístupu k nim, v příjezdu ke zdrojům vody pro hašení požárů pro budovu 
nebo jejich nedostatečnosti oproti původnímu stavu.  

(6) Pravidelné preventivní požární prohlídky musí být prováděny ve lhůtách 
zkrácených na polovinu oproti lhůtám stanoveným ve vyhlášce o požární prevenci.  

(7) Dále je třeba kontrolovat únikové komunikace, vnější a vnitřní zásahové 
cesty včetně žebříků, přístup k nim, jejich provozuschopnost, a to i v zimním období 
a správnost značení v určených lhůtách a kontrolu je doporučeno provádět nejméně 
jednou měsíčně.  

 
 
 
 
 



Čl. 7 
Zajištění požadavků bezpečného pobytu a pohybu osob 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, provozující v budovách zvláštního 
významu činnosti spadající do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím,3) jsou povinny, vedle plnění povinností uvedených v čl. 6 
tohoto nařízení, stanovit podmínky pro bezpečný pohyb osob v budově. Pokud se 
bude jednat o budovy, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah,4) jsou tyto osoby 
dále povinny provádět cvičný požární poplach.5) 

 
Čl. 8 

Způsob zabezpečení povinností stanovených podle čl. 6 a 7 
(1) Dle tohoto nařízení Středočeského kraje bude vypracován neveřejný 

seznam, do něhož budou určeny jednotlivé subjekty. Způsob určování konkrétních 
budov pro zařazení do seznamu, oznamování o zařazení určeným subjektům, vedení 
seznamu a jeho aktualizace dle potřeby a ve stanovených lhůtách stanoví toto 
nařízení. Všem vlastníkům a provozovatelům budov bude předepsaným způsobem 
doručeno oznámení, že byli do tohoto neveřejného seznamu zahrnuti. Seznam bude 
k dispozici na Krajském úřadu Středočeského kraje a HZS kraje. 

(2) Výčet činností stanovených pro právnické osoby nebo podnikající fyzické 
osoby, které vlastní nebo užívají budovu či budovy zvláštního významu je uveden v 
čl. 6 tohoto nařízení a ukládá tímto ustanovením vlastníkovi, popř. uživateli plnění 
povinností na úseku požární ochrany, vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů v oblasti požární ochrany.6) 

 
Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 
(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako 

přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů. 7) 
(2) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2002 ze dne 12.8.2002, kterým se 

stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu, 
se zrušuje. 

(3) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 025-
01/2010/RK ze dne 4.1.2010 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po 
dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje. 

 
MUDr. David Rath 

hejtman 
v.z. Ing. Marcel Hrabě v.r. 

náměstek hejtmana 
1) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
2) § 5 zákona o požární ochraně. 
3) § 4 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně. 
4) § 18 vyhlášky o požární prevenci. 
5) § 32 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci. 
6) Zákon o požární ochraně a vyhláška o požární prevenci. 
7) § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
§ 76 a násl. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 


