
 

 

Příloha č. 1: Výsledek analytické metody TESEO v grafické 
podobě   

Tabulka 15: Hodnocení pravděpodobnosti lidské chyby 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Běžná činnost - topič odborník, schopen okamžitě reagovat, dobrý psychický a fyzický 

stav, dobré předpoklady ke zvládnutí situací, dobré klima. 

2 - Běžná činnost – topič - průměrné znalosti, proškolen, schopen reagovat během několika 

sekund, potenciálně nepředvídavý případ, rušené klima 

3 - Selhání systému – běžná činnost, topič nemá dostatečné kvality, špatně reaguje, 

nepředvídatelné chování, fyzické a psychické nedostatky, špatné klima 

4 - Mimořádná činnost, topič odborník, schopen okamžitě reagovat, dobrý psychický 

a fyzický stav, dobré předpoklady ke zvládnutí situací, dobré klima 

5 - Mimořádná činnost - topič - průměrné znalosti, proškolen, schopen reagovat během 

několika sekund, potenciálně nepředvídavý případ, rušené klima 

6 - Selhání systému – mimořádná činnost, topič nemá dostatečné kvality, špatně reaguje, 

nepředvídatelné chování, fyzické a psychické nedostatky, špatné klima 

 

 

Situace 1 2 3 4 5 6 ∑ 

P (HEP) 0,05 0,06 0,9 0,5 0,6 9 11,11 

% 0,46 0,54 8,1 4,5 5,4 81 100 



 

 

Obrázek 6: Grafické znázornění metody TESEO 

 

Podle tabulky 7, kde se nachází hodnoty pravděpodobnosti lidské chyby P (HEP), jsou 

nejhorší situace, které mohou nastat označeny červenou barvou. Z výsledků vyplývá, že 

nejhoršími situacemi jsou situace 3 a 6, kdy kvality obsluhy parních a horkovodních kotlů 

totálně selhávají. 

Tabulka 2: Pravděpodobnost lidské chyby 

P (HEP) Situace  

0 ≤ P (HEP) ≤ 0,6 Nehrozí pravděpodobnost vzniku havárie 

0,7 ≤ P (HEP) ≤ 0,9 Existence pravděpodobnosti vzniku havárie  

P (HEP) ≥ 1 Nastane selhání systému – havárie mimořádná událost 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2: Grafické výsledky analýzy FMEA/ FMECA 
 

 

 

 

Tab. 16: Vyhodnocení analýzy FMEA/FMECA  

  

 

 

 

Obr. 7: Grafický výsledek metody FMEA/FMECA 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

RPN 180 144 144 140 126 126 120 90 63 60 1193 

Četnost % 15 12 12 11,8 10,7 10,7 10 7,5 5,3 5 100 

Kumulativ

ní četnost 

15  27 39 50,8 61,5 72,2 82,2 89,7 95 100 % 



 

Příloha č.3 : Schéma horkovodního kotle  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 8: Schéma horkovodního kotle 

 

 
I. kotel: tlakové části 

ST – sálavá část výhřevné plochy, KT  – konvekční část výhřevné plochy,  

I. kotel: výstroj  

PM – průtokoměr, NK  – armatury na přívodu vody kotle, VK  – uzavírací armatura na 

výstupu vody z kotle, PV – pojistné ventily, T – teploměry, M  – tlakoměry, OV – 

odvzdušňovací ventil, OK  – odkalovací ventily, NH – napájecí hlav 

I. kotel: příslušenství 

Č – oběhové čerpadlo, DČ – doplňovací čerpadlo, EN – expanzní nádoba, VD – přímý 

vodoznak, K – kompresor, UDV – úprava doplňovací vody 

I. kotel: pomocná zařízení 

PP – přívod paliva, OZ – zařízení na odvod tuhých zbytků, VV  – vzduchový ventilátor, 

SP – spalinový ventilátor, OV – ohřívač vzduchu, RČ – recirkulační čerpadlo 

II. horkovodní oběh  

RP – rozdělovač přívodní vody, RV – rozdělovač vratné vody, P – přívod, V – vratné 

potrubí, S – spotřebiče [8] 

 



 

Příloha č. 4: Kontrolní seznam: Spolehlivost 
člověka pro řízení parních a kapalinových 
kotlů - stávající stav 

Charakteristika schopností (1 - 
slabé 6 - silné) 
     

Oblasti kompetence – Váš názor prosím označte křížkem 1 2 3 4 5 6 
Typ činnosti             

Námaha             

pozornost a soustředění             

nutnost týmové spolupráce             

Zdravotní stav             

Fyzická způsobilost             

psychická způsobilost              

Běžná činnost             

stres             

únava              

úzkost             

doba pohotovosti             

Mimořádná událost             

stres             

únava              

úzkost             

doba pohotovosti             

Kvalita pracovníka             

potřeba určitého stupně či druhu vzdělání             

praktické zkušenosti s daným typem stroje             

potřeba speciálního školení nebo kurzu             

potřeba specifických znalostí a dovedností             

Schopnosti komunikace             

Předávní informací druhým              

komunikace s ostatními spolupracovníky              

přijímání informací od druhých             

Osobnostní charakteristika personálu             

klidné chování             

Práce se zvýšenou odpovědnosti             

odolnost stresovým situacím - práce pod tlakem             

schopnost předvídat nepříznivé situace             

Racionální myšlení             

soustředěnost a spolehlivost             

Ergonomické faktory             

vystavení pracovníka rizikovým faktorům             

práce spojena s používáním OOPP             

Vystavení pracovníka nebezpečným látkám             



 

 

Příloha č. 5:Kontrolní seznam k  HÚ 10.1.35   
A/ Zaměstnavatel - provozovatel  vyhrazených technických zařízení. 

  

Číslo 

Polož
-ky 

Předmět kontroly   Porušení právních a ostatních předpisů  Správní delikt 

K.S.  Ano Ne Právní předpis Ostatní předpisy z. č. 251/2005 Sb. 

1. Zaměstnavatel provádí vyhledávání a 
vyhodnocení rizik, přijímá opatření 
k jejich minimalizaci při provozu 

kotelních zařízení a zařízení s jejich 
provozem souvisejícím (dále je KZ). 

Zaměstnavatel zajistil dostatečné 
a přiměřené seznámení s riziky, 
s výsledky jejich vyhodnocení a 

s opatřeními na ochranu před jejich 
působením při provozu a údržbě KZ. 

 

 

 

  

§ 101 odst.(3) ZP  

§ 102 odst.(2), (3), (4) ZP 

 

§3 odst. (2) nař. vl. 101/2005 
Sb. 

 

§ 17 odst. (1) 
písm.b), c),e)  

§ 30 odst. (1) 
písm.a), c), e),f) 

              

2. Zaměstnavatel ustanovil pracovníka 
odpovědného za provoz kotlů a 

tlakových nádob stabilních a jejíž 
povinností je zajistit provozní a 

preventivní údržbu zařízení včetně 

  
§ 3 odst. (4), písm. b) nař. vl. 

101/2005 Sb. 

 

 

ČSN 070710 čl. 4 písm. b)  

ČSN 690012 příloha čl. 3 
písm. b)  

§ 17 odst. (1) 
písm.q)  

§ 30 odst. (1) 
písm.q) 



 

dodržování termínů provádění.   

 

ČSN 070710 čl. 2 písm. b)  

ČSN 070711 čl. 7  

ČSN 690012 příloha čl. 3 
písm. a)  

ČSN ISO 1819 čl. 2.3.15 

 

  

3. 
Zaměstnavatel má v předepsaném 

rozsahu vypracovány pro provoz kotlů a 
tlakových nádob stabilních, plynového 
zařízení kotelny a zařízení pro plynulou 
dopravu tuhého paliva, místní provozní 

předpisy pro provoz kotlů, místní 
provozní řád plynového zařízení, místní 

provozní předpis pro úpravu vody, 
případně pokyny pro tlakové nádoby 

stabilní, místních bezpečnostních 
předpisů pro plynulou dopravu nákladů, 

a zda tyto předpisy jsou v souladu 
s hodnocením rizik a požadavky 

právních a ostatních předpisů a jsou 
vypracovány na základě 

předpisů,návodů nebo pokynů výrobce 
zařízení.  

 

  § 3 odst. (3) písm. b) nař. vl. 
101/2005 Sb. 

 

§ 3 odst. (1) písm. a), §4 
odst. 1), 2),  

nař. vl. 378/2001 Sb. 

 

§ 8 písm. c), vyhl.č. 21/1979 
Sb. 

 

§ 179 odst. (6) vyhl.č. 
48/1982 Sb. 

 

příloha 4 odst. (5) nař. vl. 
378/2001 Sb. 

 

 

ČSN 386405 čl. 18  

ČSN 070703 čl. 12.4, 13.2 
až 13.6  

§ 17 odst. (1) 
písm. r)  

§ 30 odst. (1) 
písm. r) 

 

4. Zaměstnavatel zajistil vedení všech 
provozních deníků předepsaných při 
provozu KZ, odpovídají skutečnosti a 

jsou vedeny v předepsaném rozsahu dle 
právních, ostatních a provozních 

předpisů. Jsou tyto zápisy kontrolovány 
pravidelně odpovědným pracovníkem a 

při provozních revizích i revizním 
technikem. 

  §4 odst. 1), 2),  

nař. vl. 378/2001 Sb. 

 

§ 8 písm. e), vyhl.č. 21/1979 
Sb. 

§ 3 odst. (3) písm. b), odst. 
(4), písm. c) nař. vl. 

 

ČSN 070710 čl.38, 41, 44, 
89,141 písm. d),165 až 196  

ČSN 070711 čl. 45   

ČSN 690012 čl.45, 52,62, 
82, příloha čl. 3 písm. k), 8 

písm. f) 

 

 

 

 

 

 



 

 

101/2005 Sb. 

 

ČSN 070703 čl. 169 

§ 17 odst. (1) 
písm.q), r)  

§ 30 odst. (1) 
písm.q), r) 

 

 

 

 

 

ČSN 070710 čl. 4 písm.c), 
138, 141 písm. f)  

ČSN 070711 čl. 8 písm. d) 

čl. 40 

ČSN 690012 příloha čl.3 
písm. g) 6,7 

 

5. 

Zaměstnavatel zajistil školení o 
právních a ostatních předpisech, 

předepsanou odbornou kvalifikaci na 
vyhrazených technických zařízení, 

včetně vydání osvědčení k této činnosti 
(předepsanou dobu odborné praxe) i 

zdravotní způsobilost při obsluze  KZ  

  § 37 odst.5   

§ 103 odst.(1),písm.a); odst. 
(2) a odst. (3) ZP 

§ 6c odst.(1) písm. c) zák.č. 
174/1968 Sb. 

§5 odst. (1), vyhl.č. 21/1979 
Sb. 

§§ 3,4,5,6,7,8, vyhl.č. 
50/1978 Sb.  

směrnice č. 49/1967 Sb. 
Věstníku MZD  

ČSN 070703 čl. 13.1, 15.3 

§ 17 odst. (1) 
písm. f) 

§ 19 odst. (1) 

§ 30 odst. (1) 
písm. f) 

§ 32 odst. (1) 

čl. 4 přílohy písm. e) ČSN 
690012 

 

6. Zaměstnavatel má vypracován plán 
revizí a zkoušek, případně 

harmonogram kontrol u všech 
provozovaných vyhrazených zařízení i 

nevyhrazených zařízení KZ.  

  §3, odst. (4) písm.a) NV č. 
101/2005  Sb.  

§ 4 odst. (3) vyhl.č. 85/1979 
Sb. ČSN 386405 čl. 28,29, 

32,33 

§ 17 odst. (1) 
písm.q)  

§ 30 odst. (1) 
písm.q) 

 



 

.ČSN 331500 (Z1, Z2, Z3, 
Z4) 

ĆSN 070710 

čl.96, 98, 107, 124, 134 

ČSN 070711 čl.46 až 52. 

ČSN 690012 čl. 90, 91, 94, 
107, 117, příloha čl. 3 

písm.l) 

ČSN 386405 čl. 28,29 

7. 

Zaměstnavatel dbá na dodržování 
termínů provádění revizí a zkoušek a 

kontrol u všech provozovaných 
vyhrazených zařízení i nevyhrazených 

zařízení KZ, a odstraňuje zjištěné 
nedostatky a závady, tak aby rizika 

vznikající z těchto nedostatků byla co 
nejdříve minimalizována nebo zcela 

odstraněna.  

  

§ 2 odst. (1) písm. e), § 4 
odst. (1),písm. c) zákona č, 

309/2006 Sb. 

§3, odst. (4) písm.b) NV č. 
101/2005  Sb. 

§ 8 písm.a) vyhl. č. 21/1978 
Sb.  

§ 3,§4 vyhl. č. 85/1978 Sb.   

 ČSN 331500 tab. 1 ve 
znění změny 3 příloha 2 

§ 17 odst. (1) 
písm.q), s) 

§ 20 odst. (1) 
písm. a),c)   

§ 30 odst. (1) 
písm.q), s) 

§ 33 odst. (1) 
písm. a),c) 

 

8. 

Provozované KZ má předepsanou, řádně 
funkční a v předepsaných termínech 
kontrolovanou bezpečnostní výstroj, 
armatury a další ochranné zařízení. 

  § 4 odst. (1),písm. c) zákona 
č, 309/2006 Sb. 

§ 3 odst. (1) písm. a, c), 
f),h),i,)j),k),l),r bod.4), odst. 
(4) písm. f) nař. vl. 378/2001 

Sb. 

 § 168 odst. (1),(2),(3),(4), § 
169 odst. (1) písm. a),b),c),f), 
§ 170 odst. (1) písm. a), odst. 
(2), § 185 odst.(1), §186 odst. 
(1), (2), (5), § 194 (3),(4),(5), 

§ 199 vyhl.č. 48/1982 Sb. 

§ 4 odst. (1), příloha čl. 2.1 a 

ČSN 070620 čl. 81, 83, 84, 
89, 90, 145, 148, 149,191 
až 196, 241 až 247,  286, 
288, 306, 316, 325, 329, 

336, 337 

ČSNEN 12953- 6,- 7 - 8, 9 
ČSN EN 15952- 7, -8, -10, 

-11 

ČSN 070710 čl. 35 až 38, 
41 až 43, 44, 49 až 53, 141 

písm. d) 

ČSN 690012 čl. 45, 47, 48, 

§ 17 odst. (1) 
písm.q), r), s)  

§ 30 odst. (1) 
písm.q), r), s) 

 



 

69, čl. 8 písm. e) přílohy 

 

ČSN 070703 čl. 7.6, 7.11, 
9.2.7, 9.2.10, 9.2.11, 

9.2.12, 11.1až 11.5, 15.4, 
15.5 

2.2 nař. vl. č.101/2005  

ČSN 735120 čl. 119 až 137 

 

ČSN 735120 čl. 110 až 118 

 

 

9. 

Kotelna a s ní provozně související 
prostory mají zajištěn předepsaný přívod 

vzduchu pro spalování a větrání.   

  

§ 2 odst. (1) písm. b) zákona 
č. 309/2006 Sb. 

§ 172 odst. (1) vyhl.č. 
48/1982 Sb. 

ČSN 070703 část. 6.1, 6.2, 
6.3 

 

 

 

 

§ 17 odst.1 
písm.q)  

§ 30 odst.1 
písm.q) 

 

 

 

 

10. Poskytuje na základě vyhodnocení rizik 
zaměstnavatel zaměstnancům bezplatně 
podle vlastního seznamu zpracovaného 
na základě vyhledávání, posuzování a 

zhodnocování rizik OOPP, mycí, čistící 
a dezinfekčních prostředky a ochranné 

nápoje. 

  

§ 104, § 106 odst. (4) písm. 
d) ZP, nař. vl. č. 495/2001 

Sb.  

 

ČSN 070710 čl. 4 písm. g) 

ČSN 690012 čl. 3 písm. i) 
přílohy 

§ 17 odst.(1) 
písm.g) 

§ 30odst. (1) 
písm. g) 



 

ČSN 070711 čl. 8 písm. c) 

ČSN 735120 čl. 92,93,94 

 

ČSN 070703 čl. 15.1 

 

ČSN 735120 čl. 35 až  87, 
96 až 100 

ČSN 743282 

ČSN EN ISO 14122-4 

 

ČSN 070703 čl. 15.2 

11. 

U zařízení je dostatečný pracovní a 
manipulační prostor umožňující 

bezpečně provádět všechny obvyklé 
pracovní operace včetně seřizování, 

údržby, udržování pořádku a podobně. 

Revizní a kontrolní lávky, kolem 
zařízení, schodiště popř. žebříky jsou 

provedeny tak, že odpovídají právním a 
ostatním předpisům k zajištění 

bezpečnosti při práci. 

  

§ 2 odst. (1) písm. a), d), e) 
zák. č. 309/2006 Sb. 

§ 3 odst. (1) písm. b),         

nař. vl. 378/2001 Sb. 

§3, § 4 odst. (1) příloha část. 
2.3, 3.3, 3.4, 4., 5., 9., nař. vl. 

č. 101/2005 Sb. 

 

 

§ 17 odst. (1) 
písm.q), r)  

§ 30 odst. (1) 
písm.q), r) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B/ PFO – Revizní technik vyhrazených technických zařízení dodavatelsky. 

 

 

1. 

Revizní technik, má pro svoji činnost 
prováděnou u provozovatele KZ 

předepsané platné osvědčení 
v předepsaném rozsahu a má i oprávnění 

k provádění revizní činnosti v tomto 
rozsahu. 

  

§11 odst. (1) zák.č. 309/2006 Sb. 

§ 6 c, odst. (1) písm. b), c) zák.č. 
174/1968 Sb.  

§ 4 odst. (1), §7 odst. (1), § 8 odst. 
(1) vyhl. 18/1979 Sb.  

§3, §4 vyhl. č. 21/1979 sb.  

§ 3 odst. (1) písm. a), vyhl.č. 
20/1979 Sb.  

§ 9 odst. (1) vyhl. č. 50/1978 Sb. 

  

 

 

 

§ 20 odst. (1) 
písm. b)   

§ 33 odst. (1) 
písm. b) 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

  
§ 102 odst.(2), (3), (4) ZP 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Revizní technik, provádí vyhledávání a 
vyhodnocení rizik (v písemné formě), 
při provádění kontrol, revizí a zkoušek 

VTZ a přijímá opatření k jejich 
minimalizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17 odst. (1) 
písm. f)  

§ 30 odst. (1) 
písm. f) 

 

 

ČSN 070710 čl. 97, 98 
písm.a),109 až114,118 
až 123, 125 a 132,133. 

ČSN 690012 čl.90, 92, 
103 až 106, 109 až 115, 

118 až 121 a čl. 122, 
příloha čl. 10 až 15 

ČSN 386405 čl. 35, 37, 
příloha 6,7,9 

3. 
Revizní technik v revizní zprávě, uvedl 

nedostatky a stanovil k zjištěným 
závadám a nedostatkům dostatečná 

opatření. Revizní technik vypracoval 
revizní zprávu o prováděné revizi a 

zkoušce, která má předepsané náležitosti 
dle právních a ostatních předpisů a 
dokládá, že revize byla provedena 

v předepsaném rozsahu. 

Revizní technik plní své povinnosti dané 
právními a ostatními předpisy. 

  

§ 4 odst. (1) písm. a), c) zák. č. 
309/2006 Sb. 

§ 6c odst.(1) písm. a) zákona č.  
174/1968 Sb. 

§7 odst. (1), §8 odst.(6) vyhl.č. 
18/1979 Sb. 

§6 odst. (3), § 7 odst. (3), §8, §9, 
§10, §13 vyhl.č. 85/1978 Sb.  ČSN 33 2000-6, kap. 

62.3.1 

ČSN 33 1500 kap. 6.1 

 

4. Revizní technik má a používá při své 
činnosti na základě vyhodnocení rizik 
podle vlastního seznamu zpracovaného 
na základě vyhledávání, posuzování a 

zhodnocování rizik OOPP. 

  

§ 104 ZP dle nař. vl. č. 495/2001 
Sb. 

 § 17 odst. (1) 
písm.g)  

§ 30 odst. (1) 
písm.g) 



 

  

5. 
Revizní technik vede evidenci o všech 
úrazech, která se stala při jeho revizní 
činnosti, jež prováděl, zajišťoval a 

organizoval. 

  

§ 105 ZP dle nař. vl. č. 494/2001 
Sb. 

 § 17 odst. (1) 
písm.m), n)  

§ 30 odst. (1) 
písm.m), n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


