
Metodické stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, 

odboru územního plánování a stavebního řádu k problematice požárního dozoru dle 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu na 

základě diskuze, která se na odborném semináři stavebních úřadů Královéhradeckého kraje 

dne 19. 12. 2013 rozvinula k problematice požárního dozoru, vypracoval toto metodické 

stanovisko: 

V příloze č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 23/2008 Sb.“), je uvedeno: „Vybrané druhy 

staveb se vybavují hasicími přístroji následovně: Prodejní stánek, který je stavbou podle 

zvláštního právního předpisu
4)

, musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím 

přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosným hasicím 

přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A“. Pod odkazem 4) je pak uveden 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 68/2007 Sb. 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. již neplatí, neboť byl od 1. 1. 

2013 novelizován zákonem č. 350/2012 Sb. 

Podle již neplatného znění ustanovení § 79 odst. 3 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb., tedy v době před 1. 1. 

2013, na nějž se předmětná vyhláška odkazuje, rozhodnutí o umístění stavby ani územní 

souhlas nevyžadovaly přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na 

pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce. 

Novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. došlo od 1. 1. 2013 k úpravě znění § 79, tak že 

ustanovení o přenosných stavbách, zařízeních a konstrukcích, jejichž doba umístění na 

pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce, z ustanovení stavebního zákona vypadlo.  

Pokud vyhláška č. 23/2008 Sb., v příloze č. 4 stanoví, že prodejní stánek, který je stavbou 

podle zvláštního právního předpisu, musí být vybaven hasicím přístrojem, pak za situace, kdy 

„prodejní stánek“ ve smyslu přenosné dočasné stavby podle § 79 odst. 3 písm. j) stavebního 

zákona před novelou podléhal požárnímu dozoru, není důvod se domnívat, že pouhou 

skutečností, že ustanovení § 79 stavebního zákona bylo přepracováno, by stavby tohoto typu 

požárnímu dozoru nepodléhaly. 

Jestliže totiž vyhláška č. 23/2008 Sb., stanoví, že prodejní stánek, který je stavbou dle 

stavebního zákona, podléhá požárnímu dozoru, pak na danou situaci lze aplikovat ustanovení 

§ 79 odst. 2 písm. r) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

účinném od 1. 1. 2013. 

Podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. r) stavebního zákona účinného od 1. 1. 2013, rozhodnutí 

o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují přístřešky o jednom nadzemním podlaží, 

které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a 



do 4 m výšky. Z dikce zákona tedy vyplývá, že takové přístřešky (veřejně přístupné, do 40 m2 

a 4 m výšky) jsou stavbou, a že tedy ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., podléhají 

i požárnímu dozoru. 

Okolnost, že z hlediska stavebního nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas a 

v návaznosti na ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona nevyžadují ani stavební 

povolení, ani ohlášení, neznamená, že nepodléhají režimu stavebního zákona. Vztahují se na 

ně totiž například ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona, podle něhož stavebník je 

povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména 

ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost 

k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření 

předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn 

nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. O zahájení prací na stavbách osvobozených od 

povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. 

Rovněž se na tyto stavby vztahuje ustanovení § 156 odst. 1 stavebního zákona, podle něhož 

pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro nevržený účel zaručují, že stavba při správném 

provedení splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 

ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.  

To svědčí o tom, že stavební zákon vytváří dostatečný prostor pro to, aby si orgány veřejné 

správy mohly učinit závěr o tom, kde jsou oprávněny uplatit svoji působnost. Lze tak shrnout, 

že v případě, pokud se orgán požární ochrany setká s přístřeškem, který splňuje kriteria § 79 

odst. 2 písm. r) stavebního zákona, pak není pochyb o tom, že se jedná o stavbu dle 

stavebního zákona, na kterou lze aplikovat přílohu č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. o požární 

bezpečnosti staveb.  

Toto metodické stanovisko bude též vyvěšeno na webových stránkách Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje. 

 

 

Zapsala: Dr. Jana Řezníčková 

V Hradci Králové dne 8. 1. 2014 

 

 


