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1 ÚVOD 

V současné době je velmi častým jevem, že se vlastníkem objektu s technickým zařízením 

stává organizace nebo osoba, která nemá zájem řešit provozní činnost tohoto majetku. Není 

tedy divu, že společnost začala vyhledávat dnes již uznávanou metodu správy podpůrných 

činností. V České republice je tato metoda pro širokou veřejnost známa spíše pod pojmem 

správa a údržba zařízení. Správa zařízení je ve své podstatě kvalitně fungující servisní 

proces, který vede k optimalizaci provozních činností a tím k bezpečnému a hospodárnému 

provozu ne jen konkrétních zařízení, ale i celé budovy či kompletní organizace. Nosným 

pilířem této správy je bezpochyby platná legislativa a technické normy dané země, které 

určují podmínky bezpečného provozu spravovaných zařízení.  

V Legislativě České republiky je definován pojem vyhrazená technická zařízení (VTZ), 

který nespadá do běžné správy technického zařízení. Veškerá činnost je prováděna 

osobami, které mají k dané činnosti odbornou způsobilost a podléhají odbornému dozoru. 

Tématem této bakalářské práce jsou právě tato vyhrazená technická zařízení, jejich údržba 

a správa, jakožto mladý dynamicky se rozvíjející obor. Práce je koncipována jako 

analytické porovnání legislativních předpisů, kterým správa vyhrazených technických 

zařízení podléhá, platných na území České a Slovenské republiky. Cílem této práce je 

nalézt a definovat základních rozdíly v české a slovenské legislativě správy vyhrazených 

technických zařízení a tím zhodnotit současný stav této problematiky na území obou 

republik.  

Práce je členěna do čtyř tematických částí. V první části jsou definovány základní pojmy 

diskutované oblasti technického zařízení budov a vyhrazených technických zařízení. 

V souvislosti s tímto hlavním tématem je vymezen i význam odborného státního dozoru, 

základní pojmy správy vyhrazených technických zařízení a její metody. Druhá a třetí část 

obsahuje rekognoskaci České a Slovenské legislativy včetně technických norem, které 

definují činnost odborných pracovníku a lhůty revizí, prohlídek, zkoušek. Z těchto 

předpisů jsou vytěžena věcná fakta, která jsou následně strukturovaně zpracována do 

přehledných tabulek. Ve čtvrté části je provedeno srovnání obou analyzovaných právních 

prostředí, zhodnocení současného stavu a nastínění kroků, které by měli být v budoucnosti 

splněny zá účelem zvýšení bezpečnosti osob i majetku při provozu VTZ.  
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2 TEORETICKÝ ZÁKLAD 

Obsahem této kapitoly jsou definice základních pojmů v oblasti technického zařízení 

budov, vyhrazených technických zařízení a jejich správy. V tomto kontextu je dále 

vymezen a popsány i význam odborného státního dozoru.  

2.1 Technická zařízení budov 

Technická zařízení budov je multidisciplinární obor, který zahrnuje soubory činností 

podílejících se na funkcionalitě a stavu vnitřního prostředí pro uživatelský standard. 

Hlavním cílem tohoto oboru je maximální zefektivnění nakládání s různými druhy energie, 

tak aby došlo k optimalizaci procesu jejich vedení.  

V dnešní době se jednotlivá technická zařízení stávají již nedílnou součástí budovy, proto 

je třeba již při návrhu počítat s prostorovým uspořádáním. Velmi důležitá je projektová 

dokumentace, jejíž vytvoření se řídí podmínkami stanovenými zákonem č.360/1992 Sb. o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě. [3] 

Do TZB se řadí: 

 kanalizace, 

 zásobování vodou, 

 zařizovací předměty a hygienická zařízení, 

 plynové instalace, 

 vytápění, 

 vzduchotechnika, 

 elektrotechnická zařízení.  

Zvláštní skupina TZB, která podléhá speciálním nařízením, se nazývá vyhrazená technická 

zařízení budov. 

2.2 Vyhrazená technická zařízení 

Technická zařízeni, která spadají do kategorie vyhrazená, pod státním odborným dozorem. 

„Podle § 6b citovaného zákona č.174/1968 Sb. [5], jsou vyhrazenými technickými 
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zařízeními se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která 

podléhají dozoru podle tohoto zákonu“. Existuje také dělení těchto zařízení do tříd nebo 

skupin, které podle stupně nebezpečí určí odbornou způsobilost organizace nebo 

podnikajících osob pro činnost s těmito zařízeními. Vyhrazená zařízení jsou upravována 

čtyřmi vyhláškami, které je nejen definují, ale také stanovují bezpečnostní podmínky. Tyto 

vyhlášky vydává Český úřad bezpečnosti práce ve Sbírce zákonů z roku 1979 pod č. 

18/1979 Sb. až 21/1979 Sb. a organizace, které spadají do působnosti státního odborného 

dozoru, jsou povinny se jimi řídit.  

Organizace státního odborného dozoru jsou: 

 Technická inspekce České republiky (TIČR Praha) 

 Úřad státního odborného dozoru MO ČR 

 Drážní úřad 

 Český báňský úřad (ČBÚ) 

 Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 

Výkon státního odborného dozoru 

Dozor nad bezpečností provozu vyhrazených technických zařízení je vykonáván subjekty 

určenými Ministerstvem práce a sociálních věcí. Všechny organizace státního dozoru se 

zodpovídají Státnímu úřadu inspekce práce. Státní dozor se nevztahuje na pracoviště, jež 

podléhají dozoru báňské správy a také na technická zařízení, která se řídí předpisy úseku 

obrany, dopravy a informatiky Ministerstva vnitra.  

Podle zákona č.174/1968 Sb. [5] musí organizace SOD odborně stanovit, zda při vytváření 

projektu, výrobě, montáži, následném provozu a obsluze, opravách a údržbě vyhrazených 

technických zařízení jsou splněny požadavky na bezpečnost TZ. 

Prováděcí vyhláška o SOD stanovuje případy, kdy k předání odběrateli nestačí revizní 

zpráva, ale je třeba, aby VTZ bylo posouzeno Technickou inspekcí ČR a byl vydán 

dokument „Odborné závazné stanovisko“. Pokud tento dokument není vydán na vyhrazená 

technická zařízení, která jsou vyjmenována v prováděcí vyhlášce k zákonu č.174/1968 Sb., 

není možné zařízení předat nebo užívat.  
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Schématické znázornění působnosti jednotlivých organizací státního dozoru je zachyceno 

na obrázku Obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Správa VTZ 

Na technické zařízení budov se dá nahlížet jako na technicko-ekonomický statek. Správu 

zařízení nevykonává ve většině případů vlastník či provozovatel, ale subjekt s odbornou 

způsobilostí výkonu. Správa VTZ je komplexní odvětví s vysokými nároky na správnou 

posloupnost prováděných úkonů a dosavadní vývoj ukazuje, že oblast podpůrných činností 

je více a více žádanější. Do správy VTZ jsou řazeny tyto stěžejní činnosti: 

 údržba 

 revize 

Údržba 

Údržba by neměla být chápána jako činnost, která je u TZ prováděna až při neschopnosti 

provozu, naopak by nefunkčnosti měla předcházet. Údržba může mít tedy reaktivní nebo 

preventivní charakter. Cílem každého provozovatele by mělo být aktivně eliminovat 

Vyhrazená technická zařízení 

plynová 

tlaková 

elektrická 

zdvihací 

TIČR 

ČBÚ 

SÚIP 

Drážní úřad 

Úřad státního 

odborného dozoru 

MO ČR 

Obr. 1: Schéma působnosti organizací státního odborného dozoru [Zdroj: vlastní zpracování]. 
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výskyty poruch spjatých s vyřazením zařízení z provozu, i přesto však dochází v častých 

případech až k reaktivní údržbě. [1] 

Reaktivní údržba 

Provozovatel nevynakládá úsilí pro zajištění projektové životnosti provozovaného zařízení, 

ale reaguje až na poruchové stavy vzniklé při provozu. Pokud nedochází k pravidelným 

údržbám, může výsledná částka pokrývající časté opravy dosáhnout vyšší hodnoty než při 

preventivní údržbě. 

Preventivní údržba 

Preventivní údržba se vytváří na základě harmonogramu, ve kterém jsou vyznačeny 

pravidelné údržby. Tím dosáhneme prodloužení projektové životnosti a snížením nákladů. 

Součástí aktivní preventivní údržby je monitoring, sběr a analýza dat, vyhodnocení a 

implementace zlepšení.  

Revize 

Základním principem revize je kontrola a ověření bezpečnosti zařízení v pravidelných 

intervalech. V prvé řadě je ověřován stav zařízení a následně jsou zjišťovány veškeré 

závady, které by mohli narušovat další funkčnost zařízení, nebo ohrozit bezpečnost osob a 

majetku.  

Revize neprovádí vlastník technického zařízení, ale odborně způsobilá osoba, která získala 

oprávnění Technické inspekce České republiky. Jedná se o odborně připraveného 

pracovníka – revizního technika, který dokáže teoreticky získané znalosti v oblasti 

technických předpisů a technických norem porovnat s reálným stavem zařízení nebo 

instalace a je schopen o tom referovat ve formě technického protokolu – revizní zprávy. 

Vyhodnocení stavu zařízení, které bylo revidováno a vytvoření revizní zprávy, je 

z hlediska dalšího užívání a bezpečnosti základní a nejdůležitější úkon revizního technika. 

Intervaly ve kterých se provádí revize, kontroly a zkoušky VTZ jsou stanoveny 

v zákonech, vyhláškách nebo normách ČSN. 

 Revize lze dle časové frekvence provádění kategorizovat na: 

 výchozí 

 plánované 
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 mimořádné 

Aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího způsobu revizí a kontrol, je třeba vytvořit základní 

plán těchto úkonů. Tento plán obsahuje pouze plánované revize a kontroly. Mohou však 

nastat také revize mimořádné, které se provádějí při mimořádných požadavcích státního 

technického dozoru nebo norem. Tyto kontroly a revize zajišťují průběžný přehled 

provozovatele VTZ nad jeho technickým stavem a bezpečností.[2] 

Revizní zpráva 

Revizní zpráva se zpracovává pro každé technické zařízení podle požadavků stanovených 

příslušnou normou nebo vyhláškou. Zpráva musí obsahovat tyto náležitosti: 

 soupis použitých přístrojů 

 soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky) 

 soupis zjištěných závad 

 datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy 

 jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem 

 naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení 

revizní zprávy 

Nutným obsahem závěru revizní zprávy je jasné stanovisko, zda je VTZ provozu schopné 

z hlediska bezpečnosti majetku a osob. Jestliže byly shledány závady či jiné pochybení, je 

povinností, aby bylo uvedeno jaké normy, zákony nebo předpisy nesplňuje. Závěrečné 

zhodnocení může být také doplněno o doporučení oprav pro provozuschopnost.  

Povinností každého provozovatele technického zařízení je uložení revizní zprávy a její 

zpřístupnění orgánům státního odborného dozoru. Vyhotovená zpráva musí být 

archivována až do doby vyhotovení nové zprávy o revizi.[2] 

2.4 Informační systémy právních předpisů 

Informačním systémem nazýváme organizaci údajů vhodnou pro systémové zpracování, za 

účelem prezentace nashromážděných informací uživatelům.  Informační systémy nacházejí 

své uplatnění i v oblastech veřejné správy a legislativy. V kontextu správy vyhrazených 

technických zařízení je na území ČR i SR používán informační systém ASPI. Tento systém 
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pokrývá a zajišťuje výklady, stanoviska, komentáře a důvodové zprávy k právním 

předpisům. Součástí je též cenná historická literatura. 

ASPI ČR 

Je komplexní systém pracující s právními informacemi. Tento systém vytvořila společnost 

Wolters Kluwer a poskytuje ucelené pokrytí všech předpisů publikovaných na statutárním 

území České republiky včetně předpisů měst, obcí a předpisů ES / EU. Jsou zde 

publikovány všechny zdroje právních pramenů a předpisů, které jsou vyvíjeny a 

zdokonalovány s ohledem na změny v právním řádu. V současnosti systém obsahuje asi 80 

těchto zdrojů. Všechny texty jsou dostupné v aktuálních vydáních i dřívějších zněních, což 

umožňuje zpětné porovnání. Ukázku uživatelského rozhraní zobrazuje obrázek Obr. 2. 

 

Obr. 2: Uživatelské rozhraní systému ASPI ČR [Zdroj: vlastní zpracování]. 

ASPI SK 

Je obdobou systému ASPI ČR, používaného v České republice, jenž poskytuje svým 

uživatelům výrazné výhody při práci s právními normami. Obsahem je více jak 65 000 

předpisů v rekonstruovaném znění, vytvářených od roku 1918. Veškeré texty jsou 

dostupné v aktuálních i historických verzích. 
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3 Vyhrazená tlaková zařízení 

Dle platné vyhlášky č. 18/1979 Sb. [7] jsou vyhrazená technická zařízení tlaková 

následující: 

 Parní a kapalinové kotle, přičemž jejichž konstrukční přetlak musí být vyšší než 

0,07 Mpa a teplota pracovní látky má hodnotu vyšší než teplota bodu varu při 

tomto přetlaku. 

 Tlakové nádoby stabilní, které mají pracovní přetlak vyšší než 0,07 MPa, obsahují 

uvnitř plyny, páry nebo jedovaté, žíravé či výbušné kapaliny, jejichž teplota 

převyšuje teplotu bodu varu při přetlaku 0,07 MPa. 

 Kovové tlakové nádoby, využívané k přepravě plynu, přičemž kritická teplota 

plynu je nižší než 50C a při teplotě 50C je hodnota absolutního tlaku rovna 0,3 

MPa. 

Kotle jsou dále děleny do 4 tříd podle množství vyráběné páry.  

 První třída - parní kotel má jmenovité množství vyrobené páry nad 115 t/h. 

 Druhá třída - parní kotel s jmenovitým množstvím vyráběné páry od 50 t/h do 115 

t/h a horkovodní kotel s tepelným výkonem nad 35W.  

 Třetí třída - parní kotle, které mají jmenovité množství vyráběné páry od 8 t/h do 

50 t/h a nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem od 5,8 MW do 35 MW.  

 Čtvrtá třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h, 

horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW a všechny kapalinové kotle.  

Tlakové nádoby jsou kategorizovány do skupin podle nejvyššího pracovního přetlaku 

v jednotkách megapascalů (MPa) a součinu nejvyššího pracovního přetlaku s objemem 

v litrech.  

První skupina (A) je tvořena tlakovými nádobami s nejvyšším pracovním přetlakem 

vyšším než 0,2 MPa a hodnota bezpečnostního součinu je vyšší než 10
3
. 

Všechny ostatní tlakové nádoby jsou ve skupině B.  



9 

 

3.1 Individuální vyzkoušení 

Každý kotel a tlakovou nádobu je výrobce neprodleně po vyhotovení povinen podrobit 

stavební a první tlakové zkoušce. Zkoušky jsou prováděny výhradně výrobcem, není-li 

písemně zmocněna jiná organizace způsobilá k montáži kotle a tlakové nádoby. Výrobce 

musí vyhotovit ke každému kotli a tlakové nádobě průvodní dokumentaci včetně pasportu 

tj. revizní knihu. [7] 

3.2 Zkoušky po opravách a rekonstrukcích 

Po každé rekonstrukci nebo opravě kotle resp. tlakové nádoby je nutno provést oprávněnou 

organizací stavební a tlakovou zkoušku předepsaným přetlakem, který je uvedený 

v průvodní zprávě ke zkoušenému zařízení. [7] 

3.3 Revize a zkoušky tlakových nádob 

Dle normy ČSN 690012 [18], musí být u tlakových nádob prováděny následující revize a 

zkoušky: 

 Výchozí revize 

 Provozní revize (revize za provozu) 

 Vnitřní revize 

 Zkouška těsnosti 

 Tlaková zkouška 

Výchozí revize 

Výchozí revize se provádí u tlakové nádoby před uvedením do provozu, v situaci je-li: 

 nová 

 opravená nebo rekonstruovaná 

 došlo-li ke změně užívání nebo k přemístění 

Této revizi podléhají i další vyhrazená technická zařízení, která jsou součástí nádoby. 

Výsledek výchozí revize musí být zpracován do revizní zprávy, která se stane přílohou 

technické dokumentace zařízení. [18] 
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Provozní revize 

Provozní revize je prováděna ve stanovených lhůtách za provozu zařízení. Při revizi musí 

být zohledněn druh, stav, konstrukce, stáří, provozní podmínky a druh provozní tekutiny 

tlakové nádoby. 

První provozní revize musí být vykonána do dvou týdnů od zahájení provozu nádoby. 

Každá další pak v horizontu jednoho roku a u nádob chladících zařízení jednou během 

dvou let. [18] 

Vnitřní revize 

Vnitřní revizi tlakové nádoby je nutno provádět pět s ohledem na druh, konstrukci, stav, 

stáří, druh provozní tekutiny a provozní podmínky v časovém úseku ne delším jako pět let 

nebo při níže uvedených situacích. 

 Po rekonstrukci nebo opravách většího rozsahu. 

 Neužívání nádoby po dobu delší než dva roky a má-li dojit k znovu uvedení do 

provozu. 

 Po každém přemístění. 

 Před začátkem každé sezóny. 

 Před změnou užívání pracovní tekutiny nebo při dlouhodobějším zhoršení kvality. 

 Po výbuchu u nádob topných, který poškodil obezdívku nebo části tlakové nádoby. 

 Po vážném zhoršení kvality nebo změně pracovní tekutiny. 

U nádob jako jsou například hasicí přístroje, kde není pohotovostní přetlak, je vnitřní 

revize provedena vždy po využití přístroje, nejpozději však jednou za devět let. [18] 

3.4 Nízkotlaké kotelny 

Nízkotlaká kotelna je podle vyhlášky č. 91/1993 Sb. [10] objekt, ve kterém se nachází 

alespoň jeden parní kotel s konstrukčním přetlakem 0,05 MPa nebo kotel kapalinový 

s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, menší než je teplota bodu varu při přetlaku 0,5 MPa. 

Dle vyhlášky [10] jsou nízkotlaké kotelny rozděleny do následujících třech kategorií: 

 Kotelna první kategorie má součet jmenovitého tepelného výkonu kotlů nad 3,5 

MW. 
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 Kotelna druhé kategorie má součet jmenovitého tepelného výkonu kotlů nad 0,5 

MW do 3,5 MW. 

 Kotelna třetí kategorie má jmenovitý tepelný výkon jednoho kotle 50 kW a do 

součtu výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů 

kotlů větším než 100 KW a do součtu výkonů kotlů 0,5 MW. 

Termíny revizí, kontrol, prohlídek a zkoušek tlakových zařízení jsou uvedeny v tabulce 

Tab. 1. 

Tab. 1: Termíny revizí, kontrol a zkoušek tlakových zařízení.  

[Zdroj: ČSN 69 0012, Vyhláška č. 91/1993 Sb.] 

Typ zařízení 

a právní předpis 
Druh zařízení 

Lhůta provedení 

úkonu (měsíce) a 

název 

Úkon 

provádí 

Tlaková nádoba 

stabilní 

 

ČSN 69 0012 Tlakové 

nádoby stabilní. 

Provozní požadavky 

Zvyšovací stanice rozvodů 

pitné vody 

12 měsíců, 

provozní revize  

Revizní 

technik 

Výměník horkovodní 

s teplotou vyšší než 100°C 

a parní s tlakem větším než 

0,5 bar 

60 měsíců, zkouška 

těsnosti po vnitřní 

revizi 

Revizní 

technik 

Expanzomaty ve 

výměnících a nízkotlakých 

kotelnách 

60 měsíců, zkouška 

těsnosti po vnitřní 

revizi 

Revizní 

technik 

Hasicí přístroje a hasicí 

zařízení, jako jsou pojízdné 

práškové a vyprazdňované 

tlakem 

108 měsíců, tlaková 

zkouška 

Revizní 

technik 

Nízkotlaké kotelny 
 

Vyhláška č.  91/1993 

Sb. k zajištění 

bezpečnosti práce 

v nízkotlakých 

kotelnách 

Kotelny s výkonem 

jednoho kotle nad 50 kW 

nebo součet všech výkonů 

kotlů nad 100 kW 

 

Před uvedením 

kotelen do provozu, 

odborná prohlídka 

Revizní 

technik 

Po každé generální 

opravě a 

rekonstrukci kotle, 

odborná prohlídka 

Revizní 

technik 

Při změně druhu 

paliva 12 měsíců, 

odborná prohlídka 

Revizní 

technik 

U sezónního 

provozu před 

zahájením každé 

sezóny, odborná 

prohlídka 

Revizní 

technik 
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U nízkotlakých kotelen je provozovatel povinen provádět úkony a jim stanovené lhůty, 

jejichž výčet je uveden v tabulce Tab. 2. 

Tab. 2: Povinné úkony a jim stanovené lhůty u nízkotlakých kotelen.  

[Zdroj: http://www.guard7.cz/lexikon/tlakova-vyhrazena-technicka-zarizeni] 

Nízkotlaké kotelny 

Úkon Lhůta v měsících 

Kontrola – tlaková nádoba stabilní – dálkový ukazatel sledování stavu 

hladiny 
6 

Kontrola pojišťovacího ventilu tlakových nádob stabilních 1 

Odborná prohlídka kotelny 12 

Prověrka dodržování pokynů pro provoz kompresorů a stanic 12 

Prověrka provozu schopnosti kompresoru 12 

Provozní revize -  tlaková nádoba stabilní 12 

Provozní revize – tlaková nádoba stabilní chladící zařízení 24 

Provozní revize parního kotle 3 

První provozní revize tlakové nádoby stabilní po najetí do provozu 0,5 

Přezkoušení provozních teploměrů u tlakové nádoby stabilní – porovnání 

s kontrolními teploměry 
24 

Přezkoušení kontrolního teploměru u tlakové nádoby stabilní 24 

Tlaková zkouška u tlakové nádoby stabilní 108 

Vnitřní revize u tlakové nádoby stabilní 60 

Vnitřní revize parního kotle 12 

Zkouška tlakoměru tlakové nádoby stabilní 3 
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4 Vyhrazená elektrická zařízení 

Podle vyhlášky č.73/2010 Sb. [11], patří mezi vyhrazená elektrická zařízení elektrické 

instalace a zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a pro 

ochranu před účinky statické a atmosférické elektřiny. 

4.1 Revize vyhrazených elektrických zařízení 

Revize vyhrazených elektrických zařízení dokumentuje stavu zařízení z hlediska 

bezpečnosti. Zařízení je považováno za bezpečné, splňuje-li stanovená bezpečnostní 

kritéria. Základní normou, která definuje revize prováděné na elektrických zařízeních je 

norma ČSN 33 1500 [15]. 

Výchozí revize 

Každé nové elektrické zařízení je uvedeno do provozu, pouze je-li prověřeno výchozí 

revizí, popř. je-li doložen ověřený doklad v souladu s požadavky stanovenými podle 

zvláštních právních předpisů. Dokládat je možné: značku státní jakosti, certifikační a 

schvalovací značky podle zákona č.30/1968 Sb. ve znění zákona č.84/1987 Sb. o státním 

zkušebnictví, nebo jakostní osvědčení o kompletnosti atestu podle hospodářského zákoníku 

č.109/1964 Sb. ve znění zákona č. 45/1983 Sb. o č. 99/1988 Sb. Výchozí revizi podléhají i 

další vyhrazená technická zařízení, která jsou součástí primárně revidovaného zařízení. 

[15] 

Pravidelné revize 

Všechna vyhrazená elektrická zařízení definována normou ČSN 33 1500 [15] musí být 

v pravidelných časových intervalech revidována, jak ukládá norma. Revize musí být 

provedena vždy nejpozději v roce, ve kterém je stanoven konec lhůty od zhotovení 

poslední revize elektrického zařízení. Této povinnosti nepodléhají elektrická zařízení, která 

mají lhůty revizí kratší jako jeden rok. V tabulkách označených Tab. 3, Tab. 4, Tab. 5 jsou 

vypsány lhůty pravidelných revizí a jejich provedení.  

Revizní zpráva 

U každého elektrického zařízení musí být vyhotovena revizní zpráva, která má v 

závěrečném ustanovení uvedeno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu. Může 

nastat situace, kdy jsou zjištěny při revizi závady. Za těchto okolností je nutné v revizní 

zprávě uvést, se kterým předpisem nebo ustanovením normy je technický stav zařízení 
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v rozporu. Pokud nelze elektrické zařízení nebo jeho část z důvodu nalezené závady 

provozovat, musí být v revizní zprávě tento důvod znemožnění provozu celého zařízení 

nebo jeho části uveden. Provozovatel elektrického zařízení je povinen revizní zprávu 

uložit, archivovat po dobu provozuschopnosti zařízení a zpřístupnit ji orgánům státního 

odborného dozoru. U pravidelné revize je nutno uchovat revizní zprávu do doby, než bude 

provedena další pravidelná revizi. [15] 

Tab. 3: Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí.[Zdroj: ČSN 33 1500] 

 

Tab. 4: Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a 

statické elektřiny. [Zdroj: ČSN 33 1500]. 

 

 

Druh prostředí 
Třídění vnějších vlivů 

podle ČSN 33 2000-3 

Lhůta v 

měsících 

Základní, normální 

AA4, AB4, AB5, XX1, pro vlivy AC 

až AR, CA1, CB1, BA4BA5 AC až 

AR, BA1, BC1, BC2, BD1, 

60 

Studené, horké, vlhké, zvýšená korozní 

agresivita, prašné s prachem nehořlavým, 

s biologickými škůdci 

AA1 až AA8, vnitřní prostory AB1 až 

AB7, AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 
36 

Mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 12 

S otřesy, pasivní 

S nebezpečím požáru nebo výbuchu 
AG3, AH3, BE2, BE3 24 

Venkovní pod přístřeškem 

Umístěné venku nebo pod přístřeškem 

(AB2, AB3, AB6 a ABS+AD3 až 

AD5, AF2, AF3, AN2, AN3, AS1 až 

AS3 + ostatní vlivy podle místní 

situace 

48 

Druh objektu 
Objekt podle povahy 

zpracovávaných látek 

Lhůta v 

měsících 

Objekty s prostory BE2, BE3, CA2 24 

S prostředím výbuchu nebo požáru, 

objekty konstruované ze stavebních hmot 

stupně hořlavosti C1, C2, C3 

  

Ostatní Všechny kromě BE2, BE3, CA2 60 
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Tab. 5: Lhůty podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob. [Zdroj: ČSN 33 1500]. 

  

Umístění elektrického zařízení 
Využití a konstrukce budovy 

podle ČSN 33 2000-3 

Lhůta v 

měsících 

Prostory určené ke shromažďování více 

než 200 osob (např. kulturní a sportovní 

zařízení, obchodní domy, stanice 

hromadné dopravy 

BD3, BD4, AB1 24 

Zděné obytné a kancelářské budovy BD1 60 

Rekreační střediska, školy, mateřské 

školy, hotely 
BD4, BA2 36 

Objekty nebo části objektů provedené ze 

stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 

(podle ČSN 73 0823) 

CA2 24 

Pojízdné a převozné prostředky  12 

Prozatímní zařízení staveniště  6 
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5 Plynová vyhrazená zařízení 

Vyhláškou č.21/1979 Sb. [9], jsou definována následující vyhrazená plynová zařízení: 

 Zařízení pro výrobu a úpravu plynů 

 Skladování a přeprava plynů 

 Plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic 

 Zkapalňování a odpařování plynů 

 Snižování a zvyšování tlaku plynů 

 Rozvody plynů 

 Spotřeba plynů spalováním 

5.1 Revize, zkoušky a kontroly vyhrazených plynových zařízení 

Podle Vyhlášky č.85/1978 Sb. [6], je každé vyhrazené plynové zařízení podrobeno 

kontrole, zda stav zařízení odpovídá požadavkům na bezpečnost práce a požární ochrany. 

Kontroly vyhrazených plynových zařízení 

Kontrola je prováděna osobou, která má oprávnění výkonu kontrolní činnosti podle normy 

ČSN 38 6405 [17]. Nová kontrola se musí provést vždy do konce měsíce, ve kterém končí 

její platnost kontroly stávající. Každá provedená kontrola je zapsána do provozního 

deníku. Na základě výsledků kontroly se dále plánují opatření k zajištění úplné 

spolehlivosti provozu zařízení. 

Revize vyhrazených plynových zařízení 

U vyhrazených plynových zařízení ukládá norma [17] revize výchozí i revize provozní. 

Revize se provádějí nejméně jednou za tři roky, pokud předpis nebo orgán státního 

odborného dozoru nestanoví jinak a lhůtu revize neprodlouží. Pří revizi se prohlídkou, 

vyzkoušením, a když je nutno tak i měřením zjišťuje jaká je provozní bezpečnost a 

spolehlivost zařízení. Pokud je součástí revidovaného zařízení i zařízení elektrické, tlakové 

nebo zdvihací musí být při revizi také zkontrolováno.  

Organizace, která je pověřena revizemi je povinna vypracovat harmonogram revizí na 

období minimálně tří let a upravovat jej dle technického stavu zařízení. Mimořádnou revizi 

může stanovit technický inspektorát práce. 
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O výchozí i provozní revizi je povinen oprávněný pracovník vyhotovit revizní zprávu. 

Zprávu je potřeba uchovat po celou dobu životnosti zařízení. Zpráva o revizi provozní se 

uchovává u provozovatele po dobu 6 let.  

Výchozí revize 

Výchozí revize je prováděna na zařízení před uvedením do provozu. Osoba provádějící 

výchozí revizi se zaměřuje na správnost a úplnost technické dokumentace, a zda byly 

provedeny předepsané zkoušky podle doložených dokladů a zda zařízení odpovídá 

předpisům bezpečnosti práce a požární ochraně. Pokud oprávněná osoba provádějící 

výchozí revizi zjistí závadu zařízení, která by mohla zabránit bezpečnému provozu, je 

povinna do doby odstranění závady zakázat užívání zařízení. 

Podle technické dokumentace k zařízení je kontrolováno: 

 předepsané měřící, kontrolní a bezpečnostní zařízení, 

 provedení montážních prací,  

 uskutečnění revize i na elektrických, zdvihacích a tlakových zařízeních jakožto 

součástech zařízení. [17] 

Provozní revize 

Tato revize je prováděna na zařízeních, která jsou v provozu. Nejčastější impuls k provozní 

revizi je zpravidla ukončení zkušebního provozu, dílčích nebo generálních oprava, která by 

mohla mít vliv na bezpečnost provozu, provozní přestávka z důvodu závady nebo provozní 

přestávka delší než 6 měsíců. Provozní revize prověřují: 

 zda nedošlo ke změnám provozuschopnosti od poslední revize, délku přestávek, 

vykazování závad a nedostatků 

 úplnost dokumentací o zhotovených zkouškách a kontrolách zařízení 

 funkčnost kontrolních, zabezpečovacích, měřících a ovládacích zařízení 

 protokol o vyzkoušení simulovaných poruchových stavů 

 odtahové systémy, odsávaní, větrání a těsnost [17] 

Zkoušky vyhrazených plynových zařízení 

Zkoušky, které provádí výrobní nebo montážní organizace, je podle vyhlášky č. 21/1979 

Sb. [9], povinna písemnou formou zaslat příslušnému orgánu dozoru podle umístění 

zařízení minimálně patnáct dnů dopředu dobu a místo provedení zkoušek zařízení 
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 Pro plnění tlakových nádob plynem, 

 Regulační a kompresní stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem, 

 Pro rozvod plynu s vysokým a velmi vysokým tlakem, 

 Pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW 

 Pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem na 5 m
3
/h 

 Na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m
3
/h 

Revizní technik musí před zahájením zkoušky vypracovat na základě projektové 

dokumentace postup zkoušky. Domovní rozvody plynu včetně regulátorů ze STL na NTL. 

Termíny a názvy zkoušek jsou uvedeny v Tab. 6.     
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Tab. 6: Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení. [Zdroj: vlastní zpracování.] 

Druh zařízení Právní předpis ČSN 

Název a termín 

provedení 

úkonu 

Úkon 

provádí 

     D
o
m

o
v
n
í 

ro
zv

o
d
y
 p

ly
n
u

 v
če

tn
ě 

re
g
u

lá
to

rů
 S

T
L

 n
a 

N
T

L
. 

        

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, 

revizích a zkouškách plynových zařízení 
    

§3 Kontrola zařízení 
Kontrola zařízení 

1x za rok 

Pověřený 

pracovník 

§6 Výchozí revize 

Výchozí revize 

před uvedením 

zařízení do 

provozu 

Revizní 

technik 

dodavatele 

§7 Provozní revize 
Provozní revize 

1x za 3 roky 

Revizní 

technik 

Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se 

určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti 

    

ČSN 38 6405 Plynová zařízení, zásady pro 

provádění kontrol, revizí a pro zpracování 

místního provozního řádu 

Část III Provádění kontrol a revizí 

    

ČSN EN 1775 Zásobování plynem – 

Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní 

tlak ‹= 5 bar – Provozní požadavky 

Revize 1x za 3 

roky 

Revizní 

technik 

P
ly

n
o
v
é 

sp
o
tř

eb
ič

e 

 

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, 

revizích a zkouškách plynových zařízení 

§1 odst. 2 Za zařízení se pro účely této 

vyhlášky považují zařízení pro: g) spotřebu 

plynů spalováním 

Revize 1x za 3 

roky 

Revizní 

technik 

§1 odst. 3 Za zařízení uvedená v odstavci 2 se 

nepovažují zařízení, která jsou v osobním 

užívání uživatelů bytů a místností 

nesloužících k bydlení 
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6 Vyhrazená zdvihací zařízení 

Podle vyhlášky č.19/1979 Sb. [8], patří do vyhrazených zdvihacích zařízení tato zařízení 

s motorickým pohonem: 

 pojízdná zdvihadla a zdvihadla o nosnosti vyšší než 5000kg (kočky, kladkostroje, 

…), 

 jeřáby, které mají nosnost vyšší než 5000 kg, 

 pohyblivé pracovní plošiny, které mají výšku zdvihu nad 3 m, 

 stavební výtahy, které slouží i pro přepravu osob s výškou zdvihu nad 3 m, 

 výtahy, které jsou trvalou součástí staveb a mají nosnost vyšší než 100kg a výška 

zdvihu je nad 2 m, 

 regálové zakladače, které mají svisle pohyblivými stanovišti obsluhy. 

6.1 Zkoušky a revize vyhrazených zdvihacích zařízení 

Norma ČSN 27 0142 [16], platí pro zkoušení zdvihadel a jeřábů, které mají motorický 

nebo ruční pohon. Rozsah zkoušek a revizí je uveden v Tab. 7. 

Před uvedením jeřábu do provozu jsou prováděny:  

 zkouška prototypu  

 individuální vyzkoušení 

 ověřovací zkouška 

Bezpečnost jeřábů během provozování se podle normy ověřuje:  

 revizemi 

 zkouškami po opravách 

 zkouškami po přemístění na jiné pracoviště 

 kontrolními prohlídkami a zkouškami 

Zkoušky jeřábů jsou prováděny: 

 po dokončení montáže nových zařízení 

 po rekonstrukci zařízení 

 v provozu v pravidelných obdobích  
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Tab. 7: Rozsah zkoušek a revizí [Zdroj: ČSN 27 0142] 

 

  

Obsah jednotlivých částí zkoušek a revizí 

M
o

n
tá

žn
í 

zk
o

u
šk

a
 

O
v

ěř
o

v
a

cí
 

zk
o

u
šk

a
 

Z
k

o
u

šk
a

 p
o

 

p
ře

m
ís

tě
n

í 

R
ev

iz
e 

R
ev

iz
n

í 

zk
o

u
šk

a
 

Kontrola technické dokumentace a dokladů + + - + + 

Vizuální kontrola základních částí podle TD a 

platných norem 
+ + + + + 

Porovnání základních údajů osvědčení a atestů 

s provedením jeřábu 
+ + - - - 

Kontrola technických parametrů + + - - - 

Vizuální kontrola částí, pro které normy 

nepředepisují zvláštní požadavky (zda byly dodrženy 

obecné technické zásady) 

+ + + + + 

Kontrola vybavení podle norem a tech. podmínek 

(nátěry, štítky, tabulky, označení) 
+ + + + + 

Funkční zkouška + + + + + 

Statická zkouška - + - + + 

Dynamická zkouška + + - - - 

Zkouška stability + + - - + 

Zkouška zařízení proti přetížení + + + + + 

Zvláštní požadavky  

Kontrola podle zvláštních předpisů (hlučnost, 

vibrace, tepelný režim) 
+ - - - - 

Ověřování nastavení libel. + + - - + 

Měření průhybu nebo změny tvaru ocelové 

konstrukce. 
- + - - + 

Kontrola provozních údajů. - - - + + 
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Ověřovací zkouška nemusí být provedena v úplném rozsahu, je-li zajištěna pravost hodnot 

v zápise o individuálním vyzkoušení.  

Zkoušky po podstatných změnách je nutné provádět u výtahů určených k přepravě osob 

nebo k přepravě osob a nákladů či u malých nákladních výtahů. 

Zkouškou po opravě se zkontrolují a vyzkouší funkce na opravené nebo vyměněné části 

zařízení. Zkoušku je povinna provést servisní firma, která prováděla veškeré opravy. [16] 

Tab. 8: Lhůty odborných zkoušek. [Zdroj: ČSN 27 0142] 

 

Odborné zkoušky je provozovatel nucen provádět po celou dobu provozu ve stanovených 

lhůtách, jak ukazuje Tab. 8, nebo je-li vyzván orgánem státního odborného dozoru. 

Prohlídky vyhrazených zdvihacích zařízení 

Provozní prohlídky jsou u výtahů, které byly uvedeny do provozu před účinností 

technického předpisu prováděny jednou za dva týdny. Malé nákladní výtahy mají provozní 

prohlídky jednou za čtyři týdny. Lhůta provedení provozní prohlídky může být překročena 

v opodstatněných případech, maximálně však o jeden týden. Závazný počet prohlídek 

během kalendářního roku musí být dodržen. Lhůty odborných prohlídek jsou uvedeny 

v Tab. 9. [16] 

Norma ČSN 27 4002 [14] definuje servis, jako úkony, které servisní firma provádí na 

výtazích v provozu:  

 provozní prohlídky 

 odborné prohlídky  

 odborné zkoušky 

 provádění dohodnutých servisních úkonů 

Druh výtahu Lhůty v měsících 

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 36 

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy. 72 
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 pravidelné preventivní údržby k zabezpečení provozní způsobilosti výtahů a 

spolehlivé funkce všech jeho částí 

Tab. 9: Lhůty odborných prohlídek. [Zdroj: ČSN 27 4002] 

 

Výtahy, které jsou určené pouze k přepravě nákladů a malé nákladní výtahy mají 

stanovené odborné prohlídky jednou za šest měsíců.  

Inspekční prohlídky dle normy ČSN 274007 [13], jsou vztaženy na výtahy určené 

k dopravě osob nebo osob a nákladů. 

První inspekční prohlídka je prováděna: 

 U výtahů uvedených do provozu před rokem 1993 je to tři roky od data poslední 

odborné zkoušky 

 U výtahů uvedených do provozu od 1993 do 1999 je to šest let od data poslední 

odborné zkoušky 

 U výtahů uvedených do provozu po roce 1999 je to devět let od data poslední 

odborné zkoušky 

Záměrem inspekčních prohlídek je posouzení a určení provozních rizik. Míru zjištěných 

rizik výtahu je povinen inspekční úřad vedoucí inspekci uvést ve zprávě, ve které zároveň 

navrhne opatření k odstranění těchto rizik.   

Druh výtahu 

Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících 

Kategorie I. 

Výtahy uvedené do 

provozu po 1992-12-31 

Kategorie II. 

Výtahy uvedené do provozu 

před 1993-01-01 

Výtahy určené k dopravě osob nebo 

osob a nákladů v budovách 

s převažujícím volným přístupem 

veřejnosti 

3 2 

Výtahy určené k dopravě osob nebo a 

nákladů v budovách používaných 

převážně uživateli budovy s omezeným 

přístupem veřejnosti 

4 3 
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7 Vyhrazená technická zařízení na Slovensku 

Podle vyhlášky č. 508/2009 Sb., [12] 

Stav bezpečnosti technického zařízení je prověřován: 

 úřední zkouškou a opakovanou úřední zkouškou 

 zkouškami u výrobce technického zařízení  

 odbornou prohlídkou a odbornou zkouškou 

Kontrola stavu bezpečnosti technického zařízení je prováděna podle bezpečnostně-

technických požadavků a průvodní technické dokumentace a to: 

 Během montáže a po dokončení 

 Po umístění na místo budoucího provozu před uvedením do provozu a po umístění 

na jiném místě s výjimkou technického zařízení převozního nebo přepravního 

 Před uvedením do provozu 

1. Po odstavení delším jako jeden rok 

2. Po demontáži a opětovné montáži, která může ovlivnit stav bezpečnosti 

3. Po rekonstrukci a opravě 

4. Když jeho užívání bylo zakázané inspektorem práce 

 Během provozu podle provozních podmínek na základě posouzení rizika, 

minimálně však v ustanovených lhůtách 

Osoba, která vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zařízení, vyhotoví o 

výsledku kontroly záznam, který odevzdá provozovateli. Záznam o výsledku kontroly 

stavu bezpečnosti technického zařízení se přiloží k technické dokumentaci zařízení.  

Úřední zkouška a opakovaná úřední zkouška 

Úřední zkouška se vykoná na vyhrazeném technickém zařízení skupiny A, a na 

vyhrazených technických zařízeních před uvedením technického zařízení do provozu, po 

ukončení instalace na místo budoucího provozu a po ukončení rekonstrukce. Úřední 

zkouška ověřuje, zda vyhrazené technické zařízení je způsobilé pro bezpečný provoz. 

Opakovaná úřední zkouška musí být složena nejpozději po každých deseti letech provozu 

technického zařízení nebo před znovu uvedením do provozu. [12] 
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Odborná prohlídka a odborná zkouška 

Odbornou prohlídkou a odbornou zkouškou se prověřuje stav bezpečnosti vyhrazeného 

technického zařízení po ukončení výroby, montáže, instalace, opravy a během provozu.  

Odborná prohlídka a odborná zkouška nahrazuje úřední zkoušku nebo opakovanou úřední 

zkoušku, která byla vykonána ve stejné lhůtě. Dnem vykonání úřední zkoušky nebo 

opakované úřední zkoušky začíná plynout lhůta následující odborné prohlídky a odborné 

zkoušky. [12] 

7.1 Slovenské technické normy a vyhlášky 

Po důkladném prostudování patřičných norem Slovenské republiky bylo zjištěno, že jejich 

faktický obsah je totožný s normami České republiky. Tyto normy definující správu 

vyhrazených technických zařízení, byly vydány před rokem 1993 - tedy před rozpadem 

Československé republiky. Ustanoveními zanesenými v těchto normách se tedy do roku 

1993 řídila správa VTZ Česka i Slovenska. Důvodem obsahové stejnorodosti je tedy přijetí 

těchto norem oběma po rozpadu vzniklými republikami. 
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8 Vyhrazena tlaková zařízení SR 

Podle vyhlášky Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky 

č.508/2009 SB., [12], se do skupiny A, což jsou technická zařízení s vysokou mírou 

ohrožení, řadí: 

a) Vyhřívaná nebo vytápěná technická zařízení, která vykazují riziko přehřátí a jsou 

určena k výrobě páry nebo k ohřevu kapaliny a jejich teplota je nad teplotou bodu 

varu při tlaku 0,05 MPa: 

 Parní kotel s množstvím vyráběné páry nad 115 t/h 

 Parní kotel s množstvím vyráběné páry v rozmezí od 50 t/h do 115 t/h 

včetně kapalinového kotle s tepelným výkonem nad 35 MW 

 Parní kotel s množstvím vyráběné páry v rozmezí od 8 t/h do 50 t/h včetně 

kapalinového kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW včetně 

 Parní kotel, s množstvím vyráběné páry do 8 t/h včetně kapalinového kotle 

s tepelným výkonem do 5,8 MW 

b) Tlakové nádoby stabilní, které 

 Neobsahují nebezpečné páry, plyny nebo kapaliny s teplotou vyšší než 

teplota bodu varu při tlaku 0,2 MPa a objemem nad 10 litrů, jež mají součin 

objemu technického zařízení tlakové nádoby vyšší jako 20 litrů 

 Obsahují nebezpečné plyny nebo nebezpečné kapaliny, které mají při 

jakékoliv teplotě nejvyšší dovolený tlak vyšší než 0,05 Mpa a objem nad 1 

litr 

c) Tlaková nádoba na přepravu plynu a která má kritickou teplotu nižší jak 50C nebo 

plynů, které mají při teplotě 50C absolutní tlak vyšší než 0,3 Mpa 

d) Tlaková nádoba pojízdného hasicího přístroje vodního, pěnového nebo práškového 

e) Tlakové potrubní vedení se světlostí jmenovitou DN 25 na rozvod nebezpečné 

kapaliny s nejvyšším tlakem nad 1 Mpa 

f) Tlaková nádoba s obsahem radioaktivní látky, pracovním přetlakem nad 0,05 Mpa 

a objemem nad 10 litrů 

g) Potrubní systém se světlostí potrubí větším jak DN 25, včetně součástí na rozvod 

kapaliny s radioaktivními látkami s dovoleným tlakem nad 0,05 MPa 
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Do skupiny B se podle vyhlášky č.508/2009 Sb. [12], zařazují tato zařízení: 

a) Vyhřívaná nebo vytápěná zařízení, která mají riziko přehřátí, určená na výrobu 

páry, s jmenovitým tlakem 0,05 Mpa včetně kapaliny při teplotě, která je nižší než 

teplota bodu varu a jmenovitým tepelným výkonem nad 100kW 

b) Tlakové nádoby stabilní, které obsahují: 

 Bezpečné plyny, páry nebo kapaliny, které mají teplotu vyšší než 

stanovenou teplotu bodu varu při tlaku 0,05 MPa a objemu jeden litr. Jsou 

zde zařazeny i nádoby na výrobu páry, které jsou zapsány jako součást 

pracovního prostředku. 

 Nebezpečné plyny nebo kapaliny, které mohou mít různou teplotu a 

nejvyšší povolený tlak je nad 0,05MPa při objemu jeden litr. 

c) Tlaková nádoba na přepravu plynů, které mají kritickou teplotu nižší než 50C 

nebo plyny, které při teplotě 50C mají předepsaný absolutní tlak nad 0,03 MPa a 

objem nad jeden litr, 

d) Tlakové nádoby přenosného a pojízdného hasicího přístroje, 

e) Vedení potrubí 

 Na rozvod nebezpečné kapaliny s nejvyšším dovoleným tlakem v rozmezí 

od 0,05 Mpa do 1 MPa,  

 S vodní parou.  

f) Bezpečnostní příslušenství, které má za úkol: 

 chránit tlakové zařízení před překročením nejvyššího pracovního tlaku,  

 zabezpečovat dodržování a zároveň sledování pracovní teploty, kdy při 

překročení nebo poklesu může dojít k ohrožení bezpečnosti, 

 sledovat úroveň hladiny, aby nedošlo k překročení nebo poklesu mimo 

určené hranice, a tím k ohrožení bezpečnosti 

 automatický provoz parního a kapalinového kotle, například na 

automatické odkalování, na automatickou regulaci přítoku. 

Pro tlaková zařízení je přehledně zpracovaná tabulka Tab. 10, ve které jsou uvedeny lhůty 

prohlídek a zkoušek.  
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Tab. 10:Prohlídky a zkoušky technických zařízení tlakových [Zdroj: Vyhláška č. 508/2009. Sb] 

 

OPO – Oprávněná právnická osoba 

RT – Revizní technik 

O – Provozovatelem určená osoba 

OV – Výrobcem určená osoba 

X – Nevyžaduje se 

TPV – Technické podmínky výrobce 

m – měsíce  

Skupina 

Uvedení 

do 

provozu 

Provoz 

Úřední 

zkouška 

Opakovaná 

úřední 

zkouška 

Zkouška 

po 

opravě 

Odborná prohlídka a odborná zkouška 

První 

vnější 

prohlídka 

Opakovaná 

vnější 

prohlídka 

Vnitřní 

prohlídka 

Tlaková 

zkouška 

A 

a OPO OPO/72m OPO X RT/3m RT/12m RT/72m 

b OPO OPO/120m OPO X RT/12m RT/60m RT/120m 

c X X X X O X X 

d X X RT RT O RT RT 

e OPO X OPO RT RT/12m X X 

f OPO OPO/96m OPO X RT/12m RT/48m RT/96m 

g OPO OPO/96m OPO X RT/12m X RT/96m 

B 

a X X RT RT RT/12m RT/12m RT/120m 

b X X RT RT RT/12m RT/60m RT/120m 

c X X X X O X X 

d X X RT RT O RT RT 

e X X RT RT RT/6m X X 

f X X RT X X X X 
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9 Vyhrazená zařízení elektrická 

Do skupiny A, která je určena podle vyhlášky č. 508/2009 Sb. [12], patří tato elektrická 

zařízení 

a) Zařízení, která se používají na výrobu elektrické energie, s jmenovitým výkonem 

nad 3 MW 

b) Zařízení na přeměnu elektrické energie s příkonem nad 250 kVA 

c) Elektrická síť střídavého napětí nad 1000 V nebo jednosměrného napětí nad 1500 

V 

d) Elektrická instalace, která se nachází v prostředí s nebezpečím požáru plynů, 

materiálů nebo kapalin (Vnější vliv BE2) 

e) Elektrická instalace v prostoru s nebezpečím výbuchu (Vnější vliv BE3) 

f) Instalace, které se nachází v místech s extrémní korozní agresivitou nebo s trvalým 

vlivem korozních látek (vnější vliv AF4) 

g) Elektrická instalace v prostoru s mimořádným nebezpečím zásahu elektrickým 

proudem v mokrém prostředí (vnější vliv AD3 až AD8)   

h) Instalace ve zdravotnických zařízeních  

i) Instalace v objektech pro shromažďování více jak 250 osob v jednom prostoru 

U všech těchto zařízení je nutná ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny. 

Do skupiny B elektrických zařízení patří zařízení, která nejsou uvedeny do skupiny A 

Pro elektrická zařízení jsou přehledně zpracovány tabulky Tab. 11, ve kterých jsou 

uvedeny lhůty prohlídek a zkoušek. 

9.1 Revize hrazených elektrických zařízení 

1. Výchozí – musí být vykonána po montáži nebo po ukončení celkové rekonstrukce 

elektrického zařízení. Po ukončení prací revizní technik vypracuje písemný doklad, 

revizní zprávu o první odborné prohlídce a odborné zkoušce elektrického zařízení. 

Tento doklad si musí provozovatel uchovat po dobu cele životnosti elektrického 

zařízení. 

2. Pravidelná – se provádí na provozovaném elektrickém zařízení v předepsaných 

lhůtách po dobu celé životnosti elektrického zařízení. Po ukončení revizní technik 
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vypracuje opět revizní zprávu o pravidelné odborné revizi a zkoušce elektrického 

zařízení. [12] 

Tab. 11: Lhůty odborných prohlídek a odborných zkoušek elektrické instalace a zařízení na 

ochranu před účinky statické elektřiny a atmosférické elektřiny podle druhu objektu a zařízení. 

[Zdroj: Vyhláška č. 508/2009. Sb.] 

Zařízení Druh objektu Lhůty 

(měsíce) 

E
le

k
tr

ic
k

á
 i

n
st

a
la

c
e 

Zděná obytná a kancelářská budova 60 

Škola, mateřská škola, jesle, hotel a jiné ubytovací zařízení, 

rekreační středisko 
36 

Výšková budova, které výška od nejvyššího poschodí obývaného 

nebo jinak využívaného osobami po úroveň země je pro obytnou 

budovu vetší jako 50m a pro jinou budovu vetší jako 30m a objekty a 

prostory určené na shromažďování více jak 250 osob, například 

kulturní a sportovní zařízení, obchodní dům, zastávka hromadné 

dopravy 

24 

Objekt zhotovený z hořlavých materiálů se stupněm hořlavosti C, D, 

E, F 
24 

Pojízdný a převozný prostředek 12 

Dočasná elektrická instalace 6 

Z
a
ří

ze
n

í 
o
ch

ra
n

y
 p

ře
d

 

ú
či

n
k

y
 s

ta
ti

ck
é 

el
ek

tř
in

y
 

Objekt s prostorem s nebezpečím požáru 24 

Objekt s prostorem s nebezpečím výbuchu 24 

Ostatní objekty 60 

Z
a

ří
ze

n
í 

o
ch

ra
n

y
 p

ře
d

 

ú
či

n
k

y
 a

tm
o

sf
ér

ic
k

é 

el
ek

tř
in

y
 

Hladina ochrany I a II 
24 

Hladina ochrany III a IV 
48 

Objekt s prostorem s nebezpečím výbuchu 
12 
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Tab. 12: Lhůty odborných prohlídek a odborných zkoušek elektrické instalace a zařízení na 

ochranu před účinky statické elektřiny a atmosférické elektřiny podle vnějších vlivů a druhu 

prostředí. [Zdroj: Vyhláška č. 508/2009. Sb. ] 

Vnější vlivy Druh prostředí Lhůty (měsíce) 

AA4 základní 60 

AA5 normální 60 

AA1 až AA3 studené 36 

AA6 teplé 36 

AB s relativní vlhkostí 

trvale nad 80% 
vlhké 36 

AD3 až AD8 mokré 1 

AF3 Se zvýšenou korozní agresivitou 36 

AF4 S extrémní korozní agresivitou 12 

AE5 a AE6 Prašné s nehořlavým prachem 36 

AG2, AG3. AH2, AH3 S otřesy 24 

AL2 S biologickými škůdci 36 

BE2 Pasivní s nebezpečím požáru 24 

BE3 Pasivní s nebezpečím výbuchu 24 

AA7, AB7, AD3, AD4, 

AE4, AF2, AN3 
Vnější 48 

AD2, AN2 Pod přístřeškem 48 
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10 Vyhrazená zařízení plynová 

Zařízení pracující s nebezpečnými plyny a spadající do skupiny A podle vyhlášky č. 

508/2009 Sb. [12], jsou určena na: 

a) Výrobu plynu při jednotkovém výkonu nad 10 Nm3/h, včetně zařízení, které 

upravuje složení plynu na hodnoty požadované odběratelem 

b) Skladování plynu s přetlakem do 0,05 MPa včetně vnitřního objemu nad 100m3 

c) Plnění tlakových nádob kovových na přepravu plynů s výkonem vyšším než 10 

Nm3/h 

d) Zásobování plynem z kovových nádob tlakových nebo stabilních s výkonem nad 10 

Nm3/h 

e) Zvýšení tlaku plynu na výstupní přetlak nad 0,4 MPa 

f) Snížení tlaku plynu na vstupní přetlak nad 0,4 MPa 

g) Rozvádění plynu s tlakem nad 0,4MPa a acetylénovod 

h) Spotřebu plynu spalováním přičemž výkony zařízení nebo součet musí být nad 

0,5MW včetně zařízení na vytvoření ochranné atmosféry 

i) Mrazení a chlazení s plynem o objemu nad 25kg 

Zařízení pracující s nebezpečnými plyny a spadající do skupiny B podle vyhlášky č. 

508/2009 Sb. [12], jsou určena na: 

a) Na výrobu plynu s jednotkovým výkonem do 10 Nm3/h 

b) Skladování plynu s přetlakem do 0,05 MPa včetně vnitřního objemu do 100m3, 

například to je zásobník na plyn a plynojem 

c) Plnění tlakových nádob kovových na přepravu plynů s výkonem do 10 Nm3/h 

d) Zásobování plynem z kovových nádob tlakových nebo stabilních s výkonem do 10 

Nm3/h 

e) Zvýšení tlaku plynu na výstupní přetlak do 0,4 MPa 

f) Snížení tlaku plynu na vstupní přetlak do 0,4 MPa 

g) Rozvádění plynu s tlakem nad 0,4 MPa  

h) Spotřebu plynu spalováním, přičemž výkony zařízení, nebo součet výkonů 

jednotlivých zařízení musí být v rozmezí od 5 kW do 0,5 MW, včetně zařízení na 

vytvoření ochranné atmosféry a spotřebiče na odtah spalin 

i) Mrazení a chlazení s plynem o objemu od 3 kg do 25 kg včetně 
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Tab. 13: Prohlídky a zkoušky plynových zařízení. [Zdroj: Vyhláška č. 508/2009. Sb.] 

Skupina 

Provoz 

Opakovaná 

úřední zkouška 

Zkouška po 

opravě 

Odborná 

prohlídka 

Odborná 

zkouška 

 

 

 

 

 

A 

a OPO/120m RT/OPO RT/3m RT/36m 

b OPO/120m RT/OPO RT/6m RT/60m 

c OPO/120m RT/OPO RT/3m RT/12m 

d OPO/120m RT/OPO RT/12m RT/60m 

e OPO/120m RT/OPO RT/12m RT/36 

f OPO/120m RT/OPO RT/12m RT/24m 

g OPO/120m RT/OPO RT/12m RT/60m 

h OPO/72m RT/OPO RT/3m RT/36m 

i OPO/120m RT/OPO RT/12m RT/60m 

 

 

 

 

B 

a OPO/120m RT RT/3m RT/36m 

b OPO/120m RT RT/6m RT/60m 

c OPO/120m RT RT/3m RT/12m 

d X RT RT/12m RT/60m 

e X RT RT/12m RT/36m 

f X RT RT/12m RT/36m 

g X RT RT/36m RT/72m 

h X RT RT/12m RT/36m 

i X RT O/TPV TPV 

 

OPO- Oprávněná právnická osoba 

RT- Revizní technik 

O- Provozovatelem určená osoba 

m- Měsíce 

TPV-podle technických podmínek výrobce 

X- nevyžaduje se  
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11 Vyhrazená zařízení zdvihací 

Zařízení zdvihací patřící podle vyhlášky č.508/2009 Sb. [12], do skupiny A jsou:  

a) Jeřáby a zdvihadla, které mají motorový pohon, nejčastěji to bývá elektrický nebo 

hydraulický s nosností nad 1000 kg a jeřáby a zdvihadla s lidským pohonem nad 

5000kg včetně trvalé dráhy jeřábu 

b) Pracovní pohyblivá plošina s motorovým pohonem a výškou zdvihu nad 1,5 m 

c) Zdvihací plošiny a výtahy, které jsou trvalou součástí objektu: 

 osobní a nákladní výtah s povolením dopravy osob 

 , nákladní výtah s možností přepravy osob v kleci 

  nákladní výtah se zákazem přepravy osob 

d) Stavební výtah, 

 určen pro přepravu osob a nákladu  

 nákladní s oprávněním vstupu na nosnou plošinu výtahu 

e) Regálový zakladač s obsluhou na zakladači 

f) Pohyblivé schody a chodníky 

g) Lyžařské vleky 

h) Výsuvné žebříky s motorovým pohonem 

i) Zařízení pro zábavnou činnost jako jsou lunaparky, horské dráhy, kolotoče 

s motorovým pohonem: 

 Na zdvihání osob do výšky nad 1,5 m nebo které se dostanou během 

provozu do výšky nad 1,5 m, 

 Horská dráha s vozíky a tratí s převýšením nad 3 m 

j) Pohyblivé jevištní zařízení s motorovým pohonem 

 jako je portáloví most, závěs pro reflektory, projekční rám, jevištní 

propadliště 

k) Zdvihací čelo, které se montuje na vozidlo a je určeno pro zvednutí osob při 

nástupu nebo výstupu z vozidla 
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Zařízení zdvihací patřící podle vyhlášky č.508/2009 Sb. [12], do skupiny B jsou:  

a) Zařízení zdvihací 

 Jeřáby a zdvihadla, které mají motorový pohon, nejčastěji to bývá 

elektrický nebo hydraulický s nosností do 1000 kg a jeřáby a zdvihadla 

s lidským pohonem v rozmezí od 1000 kg do 5000 kg 

 vrátka pro zdvíhání břemen s motorovým pohonem 

b) Zdvíhací ústrojí dopravního vozíku a nakladače s motorovým pohonem na zdvíhání 

a přemístění břemen s pomocí zařízení na vázání, uchopení 

c) Přídavné zdvihací zařízení příslušenství na uchopení nebo zavěšení, které není 

stálou součásti zařízení zdvihací skupiny A nebo B: 

 zvedací zařízení na manipulaci s kontejnerem ISO 

 zařízení na zavěšení nebo uchopení břemene jako je magnet, kleště, drapák 

d) speciální zdvihací zařízení s motorovým pohonem na zdvihání břemen 

 Zdvihací rampa 

 zdvíhací plošina 

 mobilní servisní zdvihací zařízení, určené na zdvihání vozidel 

 zdvihací čelo určené na montáž na vozidlo, které je určeno na nakládání a 

vykládání nákladu 

e) Stavební nákladní výtah bez možnosti vstupu osob na plošinu 

f) Svislá posuvná brána s motorovým pohonem a zdvihem vyšším nad 2,7 m 

g) Regáloví zakladač bez obslužného místa 

h) Jevištní zařízení s lidským pohonem 

i) Zdvihací zařízení pro užití osob s omezenou schopností pohybu 

Podle vyhlášky č.508/2009 Sb., [12] 

Kontrola stavu bezpečnosti technického zařízení: 

Stav bezpečnosti technického zařízení kontroluje 

 Typovou zkouškou, úřední zkouškou a opakovanou úřední zkouškou oprávněná 

právnická osoba, 

 Zkouškami u výrobce technického zařízení, výrobcem určená osoba nebo revizní 

technik, 
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 Odbornou prohlídkou a odbornou zkouškou revizní technik. 

Kontrola stavu bezpečnosti technického zařízení se vykonává podle bezpečnostně-

technických požadavků a průvodní technické dokumentace 

 Během montáže a po dokončení 

 Po umístění na místo budoucího provozu před uvedením do provozu a po umístění 

na jiném místě s výjimkou technického zařízení převozního nebo přepravního 

 Před uvedením do provozu: 

o Po odstavení delším jako jeden rok 

o Po demontáži a opětovné montáži, která může ovlivnit stav bezpečnosti 

o Po rekonstrukci a opravě 

o Když jeho užívání bylo zakázané inspektorem práce 

 Během provozu podle provozních podmínek na základě posouzení rizika, 

minimálně v ustanovených lhůtách 

Osoba, která vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zařízení, vyhotoví o 

výsledku kontroly záznam, který odevzdá provozovateli. Záznam o výsledku kontroly 

stavu bezpečnosti technického zařízení se přiloží k technické dokumentaci zařízení. [12] 

Pro zdvihací zařízení je přehledně zpracovaná tabulka Tab. 14, ve které jsou uvedeny lhůty 

prohlídek a zkoušek. 
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Tab. 14: Prohlídky a zkoušky zdvihacích zařízení. [Zdroj: Vyhláška č. 508/2009. Sb. ] 

Skupina 

Provoz 

Opakovaná 

úřední 

zkouška 

Zkouška po 

rekonstrukci Prohlídka 

a zkouška 

po opravě 

Odborná prohlídka a odborná 

zkouška 

Montážní 

zkouška 

Úřední 

zkouška 

Odborná 

prohlídka 

Odborná 

zkouška 

A 

a OPO/120m RT OPO RT/O RT/24m RT/48m 

b OPO/120m RT OPO RT/O RT/12m RT/24m 

c1 OPO/72m RT OPO RT/O RT/3m RT/36m 

c2 OPO/120m RT OPO RT/O RT/6m RT/72m 

c3 OPO/120m RT OPO RT/O RT/6m RT/72m 

d1 OPO/120m RT OPO RT/O RT/3m RT/36m 

d2 OPO/120m RT OPO RT/O RT/TPV RT/TPV 

e OPO/120m RT OPO RT/O RT/12m RT/24m 

f OPO/120m RT OPO RT/O RT/3m RT/36m 

g OPO/120m RT OPO RT/O RT/TPV RT/12m 

h OPO/120m RT OPO RT/O RT/TPV RT/TPV 

i1 OPO/120m RT OPO RT/O RT/6m RT/12m 

i2 OPO/120m RT OPO RT/O RT/6m RT/12m 

j1 OPO/120m RT OPO RT/O RT/TPV RT/24m 

j2 OPO/120m RT OPO RT/O RT/TPV RT/24m 

k OPO/70m RT OPO RT/O RT/3m RT/36m 

a1 X RT X RT/O RT/36m RT/72m 

a2 X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

B 

b X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

c1 X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

c2 X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

d1 X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

d2 X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

d3 X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

d4 X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

e X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

f X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

g X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

h X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 

i X RT X RT/O RT/TPV RT/TPV 
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RT-Revizní technik 

TPV-Lhůty podle technických podmínek výrobce 

OPO-Oprávněná právnická osoba 

O-Provozovatelem určená osoba 

X- Nevyžaduje se 

m-měsíce 
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12 Komparace  

Pro získání závěrečných výsledků byla použita komparační analýza. Srovnání a následné 

zhodnocení obou legislativ podléhá několika kritériím. Na základě kritérií, která byla 

vybrána, jako směrodatná jsou následně provedena jednotlivá porovnání.  

Česká republika a Slovensko praktikují shodnou legislativní hierarchii. Na prvním místě je 

vždy zákon, což je obecně závazný právní předpis, který je nadřazen podzákonným 

předpisům - nařízením vlády a vyhláškám. Tento výčet předpisů je obecně závazný. 

Doplněn je normami ČSN a STN, které jsou neméně důležité, avšak nejsou právně 

závazné. 

12.1 Legislativní rámec vyhrazených technických zařízení v ČR a SR 

Základní vymezení legislativy týkající se vyhrazených technických zařízení, je v ČR 

tvořeno nařízeními vlády a vyhláškami. V roce 1968 byl přijat zákon, který je v této oblasti 

základním kamenem státního odborného dozoru a bezpečnosti práce. V roce 1979 byla 

vydána vyhlášková úprava k určení VTZ a jejich provozu. Tyto vyhlášky byly čtyři, jedna 

pro každou skupinu VTZ (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová), s označením 18 – 

21/1979 Sb. a platností na území ČR až do roku 2010. V tomto roce přišla první novelizace 

vyhlášky č. 20/1979 Sb., o elektrických zařízení a vznikla vyhláška č. 73/2010 Sb. Zbylé 

tři vyhlášky do této chvíle novelizovány nebyly. 

Na území SR byl vývoj situace obdobný. Provoz VTZ se řídil obecně závaznými 

vyhláškami z roku 1979. Průlom nastal v roce 1996, kdy byla přijata vyhláška č. 74/1996 

Sb. o bezpečnosti zdraví a zařízení, čímž došlo k vytvoření vlastního legislativního rámce 

pro provoz VTZ. Slovenská republika má tedy na rozdíl od republiky České popsánu 

metodiku provozu všech VTZ v jediném právním předpise. Vyhláška z roku 1996 byla 

v roce 2002 novelizována vyhláškou č. 718/2002 Sb. Pro správu VTZ je však nejdůležitější 

doposud poslední novelizace vyhlášky, tj. vyhláška č. 508/2009 Sb., která ustanovuje 

podrobnosti zajištění bezpečnost a ochrany zdraví při práci se zařízeními, jež jsou 

stanovena jako vyhrazená technická zařízení. 

ČR má tedy pro každý typ VZT vlastní základní vyhlášku, která stanovuje zařízení patřící 

do dané skupiny VTZ. Tyto vyhlášky jsou velmi zastaralé. Tři ze čtyř jsou z roku 1979 a 

pouze jediná prošla novelizací a byla nahrazena vyhláškou z roku 2010. Zde je nutno 
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podotknout, že při konzultaci se zástupcem vrchní inspektorky oblastní inspekce práce – 

Jiřím Holinkou, bylo zjištěno, že stávající legislativní úprava je v této oblasti VTZ je 

značně nedokonalá, což je zapříčiněno hlavně tím, že jsou tyto vyhlášky již velmi zastaralé 

a je tedy dychtivě očekávána jejich novelizace. Slovenská republika spojuje čtyři vyhlášky 

v jedinou, a její hlavní devízou je bezesporu rok její poslední novelizace, kterým je rok 

2009.  

12.2 Odlišnosti ve správě VTZ plynoucí z právních předpisů ČR a SR 

Prvním rozdílem v právních prostředích obou republik je celkové pojetí vyhrazených 

technických zařízení jako takových. Česká legislativa definuje VTZ jako zařízení se 

zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která dále kategorizuje do 

čtyř skupin – plynová, elektrická, zdvihací a tlaková. Slovenská legislativa rozděluje 

všechna technická zařízení do třech skupin A, B, C, kde pouze první dvě skupiny (A, B) 

pokrývají VTZ. Skupina A je definována jako zařízení s vysokou mírou ohrožení, skupina 

B jako zařízení s vyšší mírou ohrožení a skupina C jako všechna ostatní nevyhrazená 

technická zařízení. V každé skupině jsou zařízení obdobně jako v ČR kategorizována na 

elektrická, tlaková, plynová a zdvihací. 

Nejdůležitějším odvětvím správy VTZ jsou jistě revize, prohlídky, zkoušky, kterým 

jednotlivá zařízení na základě právních ustanovení podléhají. Co se týká terminologie 

v této oblasti, nebyly při prostudování právních předpisů obou republika, až na jednu 

výjimku, nalezeny žádné výrazné rozdíly ve významu definic jednotlivých sobě 

adekvátních pojmů. Touto jedinou výjimkou je v České republice definovaný pojem 

montážní zkouška, která zavádí povinnost montážní firmy provést první zkoušku zařízení 

před jeho uvedením do provozu. Pojem ekvivalentní s tímto je v SR tzv. úřední a 

opakovaná úřední zkouška.  

Další nalezená odlišnost ve vyhláškách obou republik je šířka spektra konkrétních VTZ 

zařazených do jednotlivých výše uvedených kategorií specifikujících jejich obecný 

charakter. Vyhláška Slovenské republiky zahrnuje některá VZT, která vyhláška České 

republiky nezná. Jako příklad je možno uvést kategorii VZT zdvihacích, kde slovenská 

vyhláška zahrnuje nad rámec české např. pohyblivá jevištní zařízení, lyžařské vleky a 

vodní lyžařské vleky. 
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Mírně zarážející je obecnost českých vyhlášek. V každé vyhlášce je uvedeno, co jednotlivé 

zkoušky, prohlídky a revize obnáší, kdo je provádí, ale tak důležitá informace jako jsou 

lhůty platnosti daných kontrol nebo intervaly jejich povinných opakování, ve vyhláškách 

explicitně specifikovány nejsou. Slovenská vyhláška je v tomto směru přesvědčivější. 

Každý úkon je ve vyhlášce metodicky zpracován a pro přehlednost jsou nejdůležitější 

informace, určující časové lhůty prohlídek, zkoušek a revizí a kdo je vykonává, 

zpracovány strukturovaně v přehledné tabulce. 

Lhůty provádění zkoušek a revizí jednotlivých VTZ provozovaných v ČR, lze dohledat 

pouze v normách ČSN, což při konzultaci obecnosti obsahu právně závazných vyhlášek 

potvrdil i  revizní technik pro elektrická vyhrazená zařízení. 

Normy ČSN jsou pro všechny čtyři typy VTZ velmi přehledně zpracované. Každý úkon je 

metodicky popsán ve strukturované tabulce. Při analýze STN bylo zjištěno, že označení 

STN je totožné s označením ČSN, a jazyk, ve které jsou STN psány, je čeština. Tato fakta 

dala za vznik domněnce, která byla následně ověřena na SUIT (Slovenský ústav technické 

normalizacie), a to že STN byly po rozdělení republik analogicky převzaty z ČSN. 
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13 Závěr 

Tato práce je zaměřena na správu VTZ a legislativu, které podléhá. Mezi základní 

vytyčené cíle lze zahrnout souhrn a formulace teoretického základu k dané problematice 

technických zařízení, resp. vyhrazených technických zařízení a jejich správy a následně 

analýzu právních prostředí České a Slovenské republiky, jež tuto problematiku definují a 

upravují. 

Při zpracování práce jsem se obeznámil s procesem správy jednotlivých VTZ a to 

z podkladů písemných i skrze konzultace s odborníky s mnohaletou praxí. 

Zástupcem vedoucí inspektorky oblastního inspektorátu práce, jsem byl výslovně požádán, 

abych ve své práci zmínil zastaralost vyhlášek o VTZ a upozornil na zvýšené riziko úrazu 

z této zastaralosti plynoucí. Bylo mi názorně demonstrováno na příkladech z praxe co vše 

může nastat při nerespektování úkonů vedoucích k provozní bezpečnosti. Jako příklad 

uvedu u klecových výtahů nedostatečné zajištění bezpečnostních prvků, které mohou vést 

až k smrtelným úrazům. 

Tyto prováděcí právní předpisy byly vydány v 70. letech minulého století. Jsou tedy 

zastaralé a překonané jak z věcného, tak i právního hlediska Dle mého názoru by mělo 

v brzké době dojít alespoň k částečné novelizaci jednotlivých vyhlášek, aby bylo dosaženo 

patřičné míry bezpečnosti při provozu VTZ. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo prohlášení, že hodlá stávající vyhlášky nahradit 

novými prováděcími právními předpisy. První z nich (vyhláška týkající se vyhrazených 

elektrických technických zařízení) již byla novelizována a další právní předpisy na úrovni 

státu by měli být zpracovány v nejbližších letech.  

Trendem posledních let je sjednocování technických norem dle vzorů aplikovaných 

Evropskou unií, do tzv. Evropských norem. Implementací evropských předpisů do našich 

národních norem by vznikl tlak na odstranění bezpečnostních rizik stávajících VTZ, což by 

jistě předešlo mnoha potenciálním úrazům nyní při jejich provozu vznikajícím. Na druhou 

stranu jsem si vědom, že s radikálním zpřísněním norem, které by implementace předpisů 

EU přinesla, by velké množství aktuálně provozovaných VTZ bylo zbaveno 

provozuschopnosti, což by generovalo nemalé náklady spojené s odstraněním závad a 

nedostatků zařízení, před jeho znovu uvedením do bezpečného provozu. Dle mého názoru 
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je inovace stávajících ČSN nezbytná, ovšem nejsem si jist, zda by bylo v ČR únosné 

implementovat ve sféře VTZ předpisy EU zcela striktně. Měl by být nalezen kompromis, 

jak by se stávající obstarožní normy v ČR zpřísnily, ovšem v únosné míře, aby nedošlo 

k extrémním kolapsům v prostředích tyto VTZ využívajících. 

Výsledky této práce mohou být využity v praxi použity např. jako podklady pro software 

automatizující facility management. 
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