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Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Divišova 235
Pardubice
530 03
Odpověď na dotaz k umístění PHP v uzamčené skříňce
Dne 29. 3. 2016 obdrželo Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky prostřednictvím datové schránky Váš dotaz týkající se umístění
přenosných hasicích přístrojů v uzamčené skříňce a přístupu k nim.
K Vašemu dotazu sdělujeme následující:
Přenosné hasicí přístroje patří podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., mezi věcné prostředky požární ochrany. Podle
§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o požární ochraně“), má právnická osoba a podnikající fyzická osoba mimo
jiné povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce udržováním
volného přístupu k věcným prostředkům požární ochrany. Stejnou povinnost má i fyzická
osoba podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně, pokud jsou věcné prostředky
požární ochrany v jejím vlastnictví či užívání.
Ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění
vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou jsou upraveny některé podrobnosti zákona o požární
ochraně, je v Příloze č. 6 bod C. 3, s odkazem na bod C. 1, uvedena možnost umístit přenosný
hasicí přístroj v uzamykatelné skříňce za podmínky, pokud je v bezprostřední blízkosti
viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení.

Na Vaši otázku tedy odpovídáme, že pokud je přenosný hasicí přístroj trvale uložen
v uzamykatelné skříňce, která je umístěna na dobře dostupném místě a v její bezprostřední
blízkosti je umístěno zařízení umožňující její odemčení, nelze toto považovat za znemožnění
přístupu k němu.
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