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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2022

o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) až c) a f) až h)
zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvis-
losti s provozem vyhrazených technických zařízení
a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanoví

a) výčet vyhrazených technických elektrických
zařízení (dále jen „vyhrazená elektrická zaří-
zení“), která představují zvýšenou míru ohro-
žení života, zdraví a bezpečnosti fyzických
osob, a jejich zařazení do tříd,

b) požadavky kladené na bezpečnost provozu,
umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky,
revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhra-
zených elektrických zařízení a

c) požadavky kladené na odbornou způsobilost
právnických osob a podnikajících fyzických
osob, které provádějí montáž, opravy, revize
a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení,
a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců
a dalších fyzických osob, které vykonávají čin-
nosti na vyhrazených elektrických zařízeních.

§ 2

Vymezení pojmů a základních pravidel

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) elektrickým zařízením zařízení silové, sdělo-
vací, řídicí a zvláštní, které ke své činnosti nebo
působení využívá účinků elektrických nebo
elektromagnetických jevů a systém ochrany
před bleskem, přepětím a statickou elektřinou,

b) prací na vyhrazeném elektrickém zařízení mon-

táž, demontáž, oprava, prohlídka, kontrola,
údržba, zkoušení, měření a revize vyhrazeného
elektrického zařízení, všechny úkony pro zajiš-
tění a odjištění pracoviště,

c) prohlídkou činnost směřující k ověření, zda
volba vyhrazeného elektrického zařízení odpo-
vídá provozním podmínkám, zda je vyhrazené
elektrické zařízení řádně instalováno a provozo-
váno a zda jsou respektovány požadavky jeho
výrobce, dovozce, osoby zmocněné výrobcem
nebo dovozcem, popřípadě distributora (dále
jen „výrobce“), jakož i požadavky výrobců jed-
notlivých částí vyhrazeného elektrického zaří-
zení na jeho montáž a provoz; součástí pro-
hlídky je i vizuální kontrola vyhrazeného elek-
trického zařízení tak, aby bylo vyloučeno po-
škození zařízení ohrožující bezpečnost práce
a provozu na tomto zařízení,

d) řádem prohlídek, údržby a revizí součást pro-
vozní dokumentace, kterou právnická osoba
a podnikající fyzická osoba provozující vyhra-
zené elektrické zařízení vymezuje požadavky,
lhůty, postupy, pravidla a záznamy o ověřování
bezpečnosti, údržbě, prohlídkách, opravách
a rekonstrukcích vyhrazených elektrických za-
řízení, včetně preventivní údržby,

e) zkouškou soubor postupů ve formě zkoušení
a měření podle části B přílohy č. 1 k tomuto
nařízení, včetně souboru dalších technických
úkonů určených průvodní dokumentací k ově-
ření, zda opatření k zajištění bezpečnosti práce
a provozu vyhrazeného elektrického zařízení,
včetně bezpečnosti návazného technického za-
řízení bez ohledu na jeho druh, plní svůj účel,

f) zprávou o revizi doklad o výsledku revize pro-
vedené podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

Sbírka zákonů č. 190 / 2022Strana 2322 Částka 89
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vypracovaný revizním technikem vyhrazených
elektrických zařízení (dále jen „revizní tech-
nik“) s využitím informací nezbytných pro pro-
vádění revize; zpráva o revizi dokládá stav vy-
hrazeného elektrického zařízení v době vyko-
nání revize a splnění požadavků kladených na
bezpečnost provozu tohoto zařízení, na jeho
provozní dokumentaci a soulad s právními
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci2); přípustná je listinná
nebo elektronická podoba,

g) uvedením vyhrazeného elektrického zařízení do
provozu úkon, kterým, po provedení přede-
psané revize na vyhrazeném elektrickém zaří-
zení nebo kontroly ověřením jeho stavu a po
vyhodnocení dosažených výsledků, bylo vyhra-
zené elektrické zařízení uznáno způsobilým
k používání a bezpečnému provozu,

h) prací podle pokynů výkon práce, pro kterou
jsou dány nezbytné pokyny pro bezpečné
a správné provedení práce; pokyny pro práci
na vyhrazeném elektrickém zařízení může vy-
dávat pouze osoba znalá3),

i) prací s dohledem výkon práce, která se provádí
podle podrobnějších pokynů pro bezpečné
a správné provedení práce; před zahájením
práce s dohledem se fyzická osoba provádějící
dohled přesvědčí, zda jsou provedena nutná
bezpečnostní opatření, a v průběhu těchto prací
podle potřeby kontroluje dodržování právních
a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, dohled může vyko-
návat pouze osoba znalá3),

j) prací pod dozorem výkon práce prováděné za
trvalé přítomnosti fyzické osoby pověřené do-
zorem, který může vykonávat pouze osoba
znalá3),

k) souhrnnou zprávou o výchozí revizi doklad vy-
pracovaný revizním technikem elektrických za-
řízení s využitím jednotlivých výchozích reviz-
ních zpráv částí vyhrazeného elektrického za-
řízení, z něhož je patrný jeho stav v době vy-
konání revize a splnění požadavků na

bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení
a na jeho provozní dokumentaci; přípustná je
listinná nebo elektronická podoba.

§ 3

Vyhrazená elektrická zařízení

(1) Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou
zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení
života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to

a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, pře-
nos, rozvod, distribuci a odběr elektrické ener-
gie a elektrické instalace staveb a technologií,

b) zařízení určená k ochraně před účinky atmosfé-
rické nebo statické elektřiny.

(2) Vyhrazenými elektrickými zařízeními nej-
sou

a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické
přístroje a elektrické spotřebiče do napětí
400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné
připojení k elektrické síti,

b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,

c) zdravotnické elektrické přístroje,

d) elektrické zařízení strojního zařízení, které je
považováno za výrobek podle jiného právního
předpisu4),

e) elektrická zařízení a instalace s charaktery prou-
du nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou
míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fy-
zických osob, pokud nejsou určeny k použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par
nebo prachů.

§ 4

Zařazení vyhrazených elektrických
zařízení do tříd

(1) Vyhrazeným elektrickým zařízením I. třídy
je

a) elektrické zařízení

1. ve vnitřních a vnějších prostorách s extrémně
vysokými teplotami okolí nad + 55 °C,
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2. v prostorách s výskytem tryskající a inten-
zivně tryskající vody a možností ponoření,

3. v prostorách s trvalým výskytem koroziv-
ních a znečišťujících látek a

4. v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých
kapalin;

nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat
z projektové nebo provozní dokumentace,

b) elektrické zařízení určené pro použití v pro-
středí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo
prachů,

c) elektrické zařízení v objektu, který podle po-
žárně bezpečnostního řešení umožňuje přítom-
nost více než 200 osob,

d) elektrická instalace ve zdravotnických prosto-
rech, s výjimkou zdravotnických prostorů,
kde se nepředpokládá použití žádných přílož-
ných částí a kde zkrat zdroje nebo jiná porucha
nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob,
majetku nebo životního prostředí,

e) elektrické zařízení určené na ochranu před
účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud
chrání zařízení uvedená v písmenech a) až d).

(2) Vyhrazeným elektrickým zařízením II. tří-
dy jsou

a) ostatní vyhrazená elektrická zařízení podle § 3
odst. 1 písm. a), neuvedená v § 3 odst. 2 a v § 4
odst. 1 písm. a) až d),

b) zařízení určená na ochranu před účinky atmos-
férické a statické elektřiny neuvedená v od-
stavci 1 písm. e).

§ 5

Požadavky na odbornou způsobilost právnických
osob a podnikajících fyzických osob

Odborně způsobilou osobou pro montáž,
opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických
zařízení je právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba s oprávněním vydaným podle zákona, a to
v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto na-
řízení.

§ 6

Požadavky na bezpečnost vyhrazeného
elektrického zařízení při jeho uvádění do provozu

(1) Montáž vyhrazeného elektrického zařízení

se provádí podle projektové dokumentace, technické
zprávy nebo návodu výrobce k tomuto zařízení.

(2) Při uvádění vyhrazeného elektrického zaří-
zení do provozu musí být zajištěno, aby

a) vyhrazené elektrické zařízení uváděné do pro-
vozu po částech mělo nehotové části spolehlivě
odpojené a zajištěné proti nežádoucímu zapo-
jení nebo jinak zabezpečené tak, aby ve stavu
pod napětím nedošlo k ohrožení bezpečnosti
práce a provozu,

b) vyhrazené elektrické zařízení před dokončením
montáže nebo opravy bylo uváděno pod napě-
tí pouze v souvislosti s provedením zkoušky
a s ověřováním jeho správné funkce; přitom se
provedou taková opatření, aby nebyla ohrožena
bezpečnost práce a provozu,

c) vyhrazené elektrické zařízení po dokončení
montáže, opravy nebo přemístění na nové sta-
noviště, kdy toto zařízení v důsledku montáže,
opravy nebo přemístění může vykazovat změny
svých elektrických nebo funkčních vlastností,
bylo před následným uvedením do provozu
podrobeno revizi, a to po dokončení montáže
vždy a po opravě nebo přemístění na nové sta-
noviště podle potřeby tak, aby byla vždy ově-
řena jeho bezpečnost,

d) u vyhrazeného elektrického zařízení byla pro-
vedena výchozí revize podle části B bodu I. pří-
lohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Po dokončení montáže vyhrazeného elek-
trického zařízení obdrží přebírající odběratel od do-
davatele montáže spolu s vyhrazeným elektrickým
zařízením

a) průvodní dokumentaci vyhrazeného elektric-
kého zařízení odpovídající skutečnému prove-
dení, umožňující provoz, údržbu a revize to-
hoto zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí
vyhrazeného elektrického zařízení a další roz-
šiřování vyhrazeného elektrického zařízení;
součástí průvodní dokumentace je posouzení
vnějších vlivů,

b) zprávu o výchozí revizi vyhrazeného elektric-
kého zařízení, pokud není sjednán jiný způsob
zajištění revize.

(4) Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení
musí být provedena rovněž, jde-li o změnu
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a) parametru ochrany proti přetížení a zkratu,

b) ochrany před úrazem elektrickým proudem,

c) ve vlastnostech ochrany před účinky atmosfé-
rické a statické elektřiny.

(5) Provozovatel vyhrazeného elektrického za-
řízení zajistí zaznamenání změn do průvodní nebo
provozní dokumentace.

(6) Vyhrazené elektrické zařízení I. třídy podle
§ 4 odst. 1 lze uvést do provozu jen na základě
osvědčení vydaného pověřenou organizací podle
§ 6 odst. 1 písm. b) zákona, které provozovatel
uchovává po celou dobu provozu vyhrazeného elek-
trického zařízení.

§ 7

Požadavky na bezpečnost provozovaných
vyhrazených elektrických zařízení

(1) Vyhrazené elektrické zařízení lze provozo-
vat, pouze pokud jeho stav byl ověřen v souladu
s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci provedenou prohlíd-
kou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly pro-
vedeny ve lhůtách stanovených řádem prohlídek,
údržby a revizí podle odstavce 5, který musí být
pro tento účel zpracován.

(2) Řád prohlídek, údržby a revizí může být
součástí řádu preventivní údržby, pokud byl pro vy-
hrazené elektrické zařízení vydán. Jedná-li se o vy-
hrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní
dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné
revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno řádem
prohlídek, údržby a revizí v souladu s právními
a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, postupuje se podle lhůty uvedené
v průvodní dokumentaci.

(3) Při revizi vyhrazeného elektrického zařízení
se provede prohlídka a zkouška v rozsahu podle pří-
lohy č. 1 k tomuto nařízení, nestanovil-li výrobce
odlišné nebo další požadavky. Jestliže některý z bodů
prohlídky nebo zkoušky uvedený v příloze podle
věty první není u revidovaného vyhrazeného elek-
trického zařízení technicky proveditelný nebo není
z hlediska ověření bezpečnosti důvodný, provedení
prohlídky nebo zkoušky v rozsahu takového bodu
se nevyžaduje.

(4) Po provedené revizi vyhrazeného elektric-

kého zařízení zpracuje revizní technik zprávu o re-
vizi podle § 10.

(5) V řádu prohlídek, údržby a revizí pro pro-
voz vyhrazeného elektrického zařízení se stanoví

a) jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby,
včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k po-
žadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených
elektrických zařízení obsaženým v jejich prů-
vodní dokumentaci, k právním a ostatním před-
pisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a k provozním podmínkám vyhraze-
ných elektrických zařízení,

b) pravidelné intervaly provádění úkonů podle pís-
mene a),

c) způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek,
údržby a evidence zjištěných a odstraněných
závad při provozu a údržbě vyhrazeného elek-
trického zařízení,

d) lhůty revizí v souladu s přílohou č. 4 k tomuto
nařízení.

(6) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení
smí provádět jen odborně způsobilá osoba, která je
podle zákona vybavena potřebnými osobními
ochrannými pracovními prostředky a byla sezná-
mena s jejich používáním; o této skutečnosti se vy-
hotoví zápis, který podepíše odborně způsobilá
osoba spolu s osobou, která seznámení provedla.

(7) Prozatímní vyhrazené elektrické zařízení
nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno,
vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena
bezpečnost práce nebo provozu; o nutnosti ponechat
jej v provozu rozhodne osoba odpovědná za elek-
trické zařízení.

(8) Vyhrazené elektrické zařízení, u kterého se
zjistí stav bezprostředně ohrožující bezpečnost práce
nebo provozu daného zařízení, je nutné neprodleně
odpojit od napájecího zdroje a zajistit proti nežádou-
címu připojení; není-li to možné, je nutné zajistit
jeho opravu bez zbytečného odkladu.

§ 8

Požadavky na bezpečnost při činnosti
na vyhrazených elektrických zařízeních

Minimálními požadavky na bezpečnost při čin-
nosti na vyhrazených elektrických zařízeních se ro-
zumí
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a) provozování vyhrazeného elektrického zařízení
jen tehdy, pokud jsou činnostmi na tomto za-
řízení pověřovány pouze fyzické osoby od-
borně způsobilé v souladu s právními a ostat-
ními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, neurčil-li výrobce další poža-
davky na odbornou způsobilost s ohledem na
rizika činnosti na tomto zařízení,

b) vyhodnocení elektrického rizika před zaháje-
ním práce na vyhrazeném elektrickém zařízení
nebo jeho obsluhy, podle něhož musí být sta-
noveno, jak budou práce nebo obsluha vykoná-
vány a jaká opatření budou pro zajištění bez-
pečnosti při těchto činnostech provedena,

c) školení každé fyzické osoby vykonávající čin-
nosti na vyhrazeném elektrickém zařízení, s ním
nebo v jeho blízkosti o právních a ostatních
předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, včetně místních provozních
bezpečnostních předpisů, týkajících se jejich
činnosti,

d) určení fyzické osoby odpovědné za elektrické
zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění
bezpečného provozu vyhrazeného elektrického
zařízení, na základě písemného pověření vyda-
ného v listinné nebo elektronické podobě práv-
nickou nebo podnikající fyzickou osobou, která
vyhrazené elektrické zařízení provozuje,

e) stanovení vedoucího práce pro každou práci na
vyhrazeném elektrickém zařízení, který má po-
vinnost řádně zajistit danou činnost; před zahá-
jením dané práce se provede rozbor její složi-
tosti, aby byla pro její výkon zvolena osoba
s vhodnou odbornou způsobilostí; vedoucího
práce na vyhrazeném elektrickém zařízení může
vykonávat pouze osoba znalá3).

§ 9

Revizní technik

Revizní technik k provádění revizí vyhrazených
elektrických zařízení je fyzická osoba, která je drži-
telem osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11
odst. 3 zákona v rozsahu stanoveném v příloze č. 5
k tomuto nařízení.

§ 10

Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení

(1) Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického
zařízení obsahuje

a) název a sídlo právnické osoby nebo jméno, po-
případě jména, a příjmení a adresu podnikání
podnikající fyzické osoby, která revidované vy-
hrazené elektrické zařízení provozuje nebo
bude provozovat,

b) identifikaci vyhrazeného elektrického zařízení,
které je revidováno, včetně místa umístění,

c) vymezení rozsahu revize,

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, podpis
a evidenční číslo osvědčení revizního technika,
který revizi provedl; v případě elektronického
předání zprávy o revizi musí být elektronický
dokument podepsán uznávaným elektronickým
podpisem5),

e) určení, zda se jedná o revizi výchozí, pravidel-
nou nebo mimořádnou a v případě mimořádné
revize uvedení důvodu jejího provádění,

f) datum zahájení revize, ukončení revize, vypra-
cování zprávy o revizi a předání zprávy o revizi,

g) soupis použitých měřicích přístrojů,

h) seznam podkladů použitých k provedení revize,
včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných sou-
vislostech,

i) soupis provedených úkonů, například pro-
hlídka, zkouška, měření a vyhodnocení,

j) naměřené hodnoty,

k) přehled zjištěných závad s uvedením ustanovení
porušených právních a ostatních předpisů k za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

l) slovní zhodnocení, zda je vyhrazené elektrické
zařízení z hlediska bezpečnosti schopno pro-
vozu, zda je provedení ochrany před bleskem
a přepětím v souladu s právními a ostatní před-
pisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci z doby jejího zřízení a zda její součásti
jsou ve stavu způsobilém plnit požadovanou
funkci; v případě, že není vyhrazené elektrické
zařízení z hlediska bezpečnosti schopno pro-
vozu, doplní se odůvodnění tohoto závěru,
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m) vyhodnocení případných záznamů o výsledcích
provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňo-
vání závad zjištěných při předchozí revizi, při
provozu a údržbě vyhrazeného elektrického za-
řízení,

n) doporučení lhůty provedení příští revize,
o) potvrzení o převzetí nebo předání zprávy o re-

vizi.

(2) Bude-li výchozí revize na vyhrazeném elek-
trickém zařízení vzhledem k rozsahu revize prová-
děna po částech a budou-li vystavovány na tyto části

jednotlivé zprávy o výchozí revizi, musí být před
předáním a uvedením celého vyhrazeného elektric-
kého zařízení do trvalého provozu vystavena jedna
souhrnná zpráva o výchozí revizi. K sestavení této
souhrnné zprávy o výchozí revizi lze využít jednot-
livé zprávy o výchozí revizi.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Sbírka zákonů č. 190 / 2022Strana 2328 Částka 89



Sbírka zákonů č. 190 / 2022Částka 89 Strana 2329



Sbírka zákonů č. 190 / 2022Strana 2330 Částka 89



Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.
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191

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2022

o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vláda nařizuje podle § 23 písm. a), b), d) a f)
až h) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce
v souvislosti s provozem vyhrazených technických
zařízení a o změně souvisejících zákonů, (dále jen
„zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanoví

a) výčet technických plynových zařízení, která
jsou vyhrazená, (dále jen „vyhrazená plynová
zařízení“) a jejich zařazení do tříd, skupin a pod-
skupin,

b) požadavky kladené na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na vyhrazených plynových za-
řízeních, požadavky na zajištění bezpečnosti je-
jich provozu a požadavky na úroveň bezpeč-
nosti, umístění, provádění montáží a oprav,
provozu, kontrol, kontrolních prohlídek, revizí,
zkoušek a provozní dokumentace,

c) požadavky kladené na způsobilost právnických
osob a podnikajících fyzických osob provozu-
jících vyhrazená plynová zařízení nebo osob,
které vykonávají montáže, opravy, revize,
zkoušky a plnění nádob plyny, a stanoví poža-
davky na prověřování jejich odborné způsobi-
losti a

d) požadavky kladené na odbornou způsobilost
fyzických osob, které vykonávají na vyhraze-
ných plynových zařízeních montáže, opravy,
revize, zkoušky, činnost osoby odpovědné za
provoz, obsluhu a kontrolu z hlediska přede-
psané kvalifikace i doby odborné praxe v oboru
a požadavky na prověřování jejich odborné
způsobilosti.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) plynem jakákoli látka, která je při 1,013 baru
a +20 °C zcela v plynném stavu nebo má tlak
par větší než 3 bary při +50 °C; za plyn se po-
važuje i směs plynů splňující kritéria podle části
věty před středníkem,

b) uvedením vyhrazeného plynového zařízení do
provozu okamžik, kdy byl zahájen provoz vy-
hrazeného plynového zařízení,

c) průvodní dokumentací soubor konstrukční,
projektové dokumentace a dokumentace pro
montáž a opravy vyhrazeného plynového zaří-
zení,

d) zařízením pro vypouštění hasebních plynů bez-
tlaké potrubí s otevřeným koncem,

e) odbornou praxí revizního nebo zkušebního
technika činnost při projektování, konstrukci,
montáži, opravě a obsluze vyhrazeného plyno-
vého zařízení příslušné skupiny,

f) odbornou praxí fyzické osoby pro provádění
montáže, oprav a obsluhy vyhrazených plyno-
vých zařízení příslušné skupiny činnosti při
provádění montáže, oprav a obsluhy vyhraze-
ných plynových zařízení prováděné pod pří-
mým řízením a dohledem osoby s odbornou
způsobilostí s osvědčením příslušného rozsahu,

g) zkušebním technikem fyzická osoba s osvědče-
ním o odborné způsobilosti k činnostem na vy-
hrazených technických zařízeních,

h) uvolnitelným objemem parametr charakterizu-
jící míru nebezpečnosti zařízení s hořlavými
plyny v případě jeho havárie.
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§ 3

Rozdělení plynů

(1) Pro účely tohoto nařízení se plyny rozdělují
podle způsobu použití na

a) topný plyn, který se využívá k produkci tepla
spalováním pro otop, technologické ohřevy,
přípravu teplé vody, přípravu potravin, pro vý-
robu mechanické práce, pro pohon vozidel
a pro výrobu elektrické energie,

b) technický plyn, který je používán k jiným úče-
lům než plyn topný.

(2) Pro účely tohoto nařízení se plyny dále roz-
dělují podle svých charakteristik na

a) hořlavé, nehořlavé hoření podporující a nehoř-
lavé inertní,

b) dýchatelné, nedýchatelné, toxické, dráždivé, du-
sivé a žíravé,

c) lehčí nebo těžší než vzduch.

§ 4

Uvolnitelný objem

(1) Při stanovení uvolnitelného objemu se vy-
chází z vodního objemu té části vyhrazeného plyno-
vého zařízení, ze které se může médium uvolnit v pří-
padě narušení jeho celistvosti. Hranici této části ob-
vykle tvoří dva sériově instalované zabezpečovací
prvky, odsávač, dmychadlo nebo kompresor. Do
objemu zařízení se započítává i objem přívodních
potrubí počínaje místem, kde lze průtok plynu za-
ručeně uzavřít. Pokud je u jednoho vyhrazeného
plynového zařízení instalováno více zásobníků na
uskladnění plynu, stanovuje se uvolnitelný objem
pro zásobník s největším objemem.

(2) Uvolnitelný objem se pro všechny druhy
hořlavých plynů vyjadřuje v metrech krychlových
zemního plynu za podmínek 1,013 baru a +20 °C.
Z vyššího tlaku nebo jiné teploty se provede pře-
počet stavovou rovnicí ideálního plynu podle vzta-
hu p×V/T=konst. Pro přepočet jiných hořlavých
plynů na uvolnitelný objem plynu se používají pře-
vody uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 5

Zařazení vyhrazených plynových zařízení

(1) Vyhrazená plynová zařízení se zařazují jako
zařízení pro

a) výrobu a úpravu plynů do skupiny A,

b) skladování plynů do skupiny B,

c) plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení
pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny do
skupiny C,

d) zkapalňování a odpařování plynů do skupi-
ny D,

e) zvyšování a snižování tlaku plynů do skupi-
ny E,

f) rozvod plynů do skupiny F,

g) spotřebu plynů spalováním včetně stabilních
plynových motorů ve strojovnách nebo v kotel-
nách do skupiny G,

h) vypouštění hasebních plynů do skupiny H.

(2) Vyhrazenými plynovými zařízeními nejsou
a) výrobní zařízení, ve kterých plyny vznikají jako

vedlejší výrobní produkt s výjimkou plynového
hospodářství čistíren odpadních vod,

b) zařízení chemických výrob, kde plyny vznikají
jako meziprodukty, které se dále zpracovávají
na jiné než plynné produkty,

c) stavební objekty pro skladování tlakových
nádob k dopravě plynů, skříně pro umístění
tlakových stanic, jednotlivé tlakové nádoby
k dopravě plynů, nádoby na plyny s vodním
objemem do 0,22 litru, nádoby na plyny použí-
vané jako části strojů, například vstřikovací
a spouštěcí lahve spalovacích motorů, jestliže
jsou stále spojeny se zdrojem tlaku, lahve pra-
cující jako odlučovače oleje, hydraulické aku-
mulátory, nádoby na zkapalněné plyny s kritic-
kou teplotou nižší než –10 °C, například ka-
palný vzduch, kapalný kyslík a nádoby na
plyny s kritickou teplotou vyšší než –10 °C,
ale nižší než +70 °C, dopravované v cisternách
v kapalném stavu hluboko ochlazené, například
oxid uhličitý nebo ethen,

d) vzorkovací a kalibrační lahve do objemu 3 litry
pro laboratorní účely, pro které platí právní
a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci,

e) zařízení, která jsou součástí samostatných pra-
covních strojů nebo přístrojů, anebo samostatné
přenosné hasicí přístroje,

f) samostatně pracující kompresory, které nejsou
trvale napojeny na dlouhodobě provozované
potrubí plynů, vývěvy, samostatně pracující
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lahvové regulátory a regulační zařízení, která
jsou součástí jiné skupiny plynového zařízení,

g) rozvody médií pro měřicí a regulační techniku,

h) zařízení pro přepouštění plynů v rámci jednoho
pracoviště,

i) klimatizační zařízení,

j) vzduchotechnické systémy, odtahy spalin a spa-
linové cesty,

k) samostatně pracující hořáky na plynná paliva do
10 kW v uzavřeném prostoru, ve volném pros-
toru bez omezení, zejména laboratorní, sklářské
kahany, svářecí a pájecí soupravy, a venkovní
a campingové vybavení,

l) zařízení, v nichž se plyny spotřebovávají jiným
způsobem než spalováním, zejména zařízení
procesu syntézy při výrobě čpavku, etanolu,

m) rozvody vzduchu do provozního přetlaku 16
barů,

n) palivové nádrže a plynové motory dopravních
prostředků.

(3) Pokud vyhrazené plynové zařízení svým
charakterem a technickými hodnotami splňuje pod-
mínky pro zařazení do několika skupin, je pro za-
řazení rozhodující základní technologická funkce
vyhrazeného plynového zařízení. V průvodní doku-
mentaci vyhrazeného plynového zařízení musí být
zároveň vždy určena hranice mezi zařazením vyhra-
zeného plynového zařízení do jednotlivých skupin.

§ 6

Zařazení vyhrazených plynových zařízení do tříd

(1) Vyhrazenými plynovými zařízeními I. třídy
jsou

a) zařízení pro plnění tlakových nádob topnými
plyny,

b) zařízení pro plnění tlakových nádob technic-
kými plyny hořlavými, toxickými a žíravými
s tlakem vyšším než 4 bary, acetylenem a ostat-
ními plyny s tlakem 20 barů a vyšším,

c) zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel,

d) kompresorové stanice hořlavých plynů obsa-
hujících kyslík s provozním tlakem vyšším
než 0,05 baru, zejména hutní plyny,

e) kompresorové stanice hořlavých, toxických a ží-
ravých plynů s tlakem nad 4 bary, kompreso-

rové stanice ostatních plynů s tlakem 20 barů
a více,

f) regulační stanice s tlakem vyšším než 4 bary,

g) zařízení pro rozvod topných plynů s tlakem
vyšším než 4 bary,

h) zařízení pro rozvod technických plynů hořla-
vých, toxických a žíravých s tlakem vyšším
než 4 bary, zařízení pro rozvod acetylenu s tla-
kem od 0,2 baru, zařízení pro rozvod plynů
ostatních s tlakem 20 barů a vyšším,

i) zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jed-
notlivým výkonem vyšším než 3,5 MW,

j) zařízení pro výrobu hořlavých plynů s jednotli-
vým výkonem vyšším než 100 m3 × h-1,

k) zařízení na výrobu kyslíku s jednotkovým vý-
konem vyšším než 1 500 m3 × h-1,

l) zařízení pro spotřebu plynu spalováním ve ve-
řejných budovách s prostorem pro shromažďo-
vání nejméně 200 osob se součtem jmenovitých
výkonů plynových spotřebičů 1 MW a více
v jedné stavbě,

m) zařízení pro skladování toxických a žíravých
plynů s objemem vyšším než 5 m3,

n) zařízení pro skladování inertních plynů s tlakem
vyšším než 40 barů,

o) zařízení pro skladování hořlavých plynů s uvol-
nitelným objemem v plynné fázi vyšším než
5 000 m3, pro kapalný

1. ropný plyn v označení LPG vyšším než
20 000 m3,

2. zemní plyn v označení LNG vyšším než
50 000 m3.

(2) Ostatní vyhrazená plynová zařízení, která
nejsou uvedena v odstavci 1, se zařazují do II. třídy.

§ 7

Požadavky na odbornou způsobilost revizního
a zkušebního technika a ověřování

jejich odborné způsobilosti

Požadavky na odbornou praxi a vzdělání žada-
tele o vydání osvědčení revizního a zkušebního tech-
nika o odborné způsobilosti k činnostem na vyhra-
zených plynových zařízeních podle zákona stanoví
příloha č. 2 k tomuto nařízení.
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§ 8

Činnosti zajišťované revizním technikem

(1) Revizní technik provádí revize, zkoušky
a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených plynových za-
řízení v rozsahu svého osvědčení o odborné způso-
bilosti k činnostem na vyhrazených technických za-
řízeních podle zákona, a to řádně a v souladu s práv-
ními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Revizní technik vyhoto-
vuje zprávu o revizi nebo záznam o zkoušce.

(2) Revizní technik samostatně provádí montáž
za účelem provedení zkoušek a měření na zařízení
pro rozvod plynů do 0,05 baru včetně a u spotřebičů
s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW.

(3) Revizní technik zpracovává nebo ověřuje
a potvrzuje svým podpisem písemný technologický
postup revize nebo zkoušky v rozsahu svého osvěd-
čení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhra-
zených plynových zařízeních podle zákona.

(4) Revizní technik navrhuje na základě vý-
sledku revize opatření k odstranění zjištěných nedo-
statků, včetně termínu odstranění, a také navrhuje
okamžité odstavení vyhrazeného plynového zařízení
z provozu v případě, že zařízení bezprostředně
ohrožuje život, zdraví a bezpečnost osob, majetek
nebo životní prostředí.

§ 9

Vedení evidence o zkouškách a revizích

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba
oprávněná k montáži, opravám, revizím nebo zkouš-
kám vyhrazeného plynového zařízení, nikoli pro
vlastní potřebu, je povinna vést evidenci o jí prove-
dených zkouškách a revizích. Tuto evidenci je po-
vinna uchovávat nejméně po dobu 10 let.

(2) Evidence podle odstavce 1 obsahuje

a) pořadové číslo zprávy o revizi nebo zkoušce,
popřípadě záznamu o zkoušce,

b) datum vystavení výše uvedených dokumentů,
c) označení skupiny a umístění posuzovaného vy-

hrazeného plynového zařízení,
d) kopie dokumentů souvisejících se zkouškou

nebo revizí.

§ 10

Činnosti zajišťované zkušebním technikem

(1) Zkušební technik smí provádět a vyhodno-

covat zkoušky vyhrazených plynových zařízení
v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti
k činnostem na vyhrazených technických zařízeních
podle zákona, a to řádně a v souladu s právními
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci. Na základě výsledku zkoušky
může doporučit zkoušené vyhrazené plynové zaří-
zení k uvedení do provozu.

(2) Zkušební technik provádí samostatně
zkoušky nebo montáž vyhrazeného plynového za-
řízení za účelem provedení tlakových zkoušek na
zařízení pro rozvod plynů do 0,05 baru včetně a dále
u zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotli-
vými tepelnými výkony nižšími než 50 kW; u ostat-
ních zařízení i jiných skupin je provádění a vyhodno-
cování tlakových zkoušek zkušebním technikem
podmíněno dosažením znalostí a odborné způsobi-
losti v souladu s požadavky výrobců těchto zařízení,
zejména zkoušky hořáků spotřebičů, kompresorů,
regulačních zařízení, nebo s požadavky právních
a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

(3) Zkušební technik zpracovává písemný tech-
nologický postup zkoušky nebo záznam o zkoušce
v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

§ 11

Požadavky na odbornou způsobilost fyzických
osob pro montáže a opravy

(1) Osobou odborně způsobilou k samostat-
nému provádění montáží a oprav vyhrazených ply-
nových zařízení je fyzická osoba splňující odbornou
praxi a vzdělání podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti
k montáži a opravám a absolvovala zaškolení v roz-
sahu stanoveném právními a ostatními předpisy k za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohle-
dem na charakter práce.

(2) Absolvování zaškolení se týká i opakova-
ných zkoušek odborné způsobilosti, včetně prodlou-
žení doby platnosti osvědčení o odborné způsobi-
losti k činnostem na vyhrazených plynových zaříze-
ních.

(3) Absolvování zaškolení v případě opakova-
ných zkoušek odborné způsobilosti lze splnit i systé-
mem průběžného vzdělávání v rámci odborného
plynárenského vzdělávání, organizovaného přísluš-
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ným autorizovaným společenstvem registrovaným
u Hospodářské komory České republiky.

(4) Zaměstnanci, kteří nemají odbornou způso-
bilost podle odstavce 1, smějí provádět montážní
práce jen pod dohledem zaměstnanců, kteří tuto od-
bornou způsobilost mají.

§ 12

Požadavky na odbornou způsobilost fyzických
osob k obsluze a kontrolám

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnos-
tem na vyhrazených technických zařízeních podle
zákona se nevyžaduje pro kontroly vyhrazených
plynových zařízení a pro jejich obsluhu.

(2) Provozovatel vyhrazeného plynového zaří-
zení před určením osoby k obsluze a kontrolám za-
jistí její seznámení včetně ověření znalostí právních
a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci souvisejících s vyhrazeným plyno-
vým zařízením.

(3) Jde-li o provádění kontroly nikoli pro
vlastní potřebu provozovatele vyhrazeného plyno-
vého zařízení, považuje se za odborně způsobilou
osobu

a) revizní technik,

b) zkušební technik, nebo

c) osoba s platným osvědčením k montáži a opra-
vám vyhrazeného plynového zařízení s přísluš-
ným rozsahem k činnostem na vyhrazených
plynových zařízeních.

(4) Za pověření k provádění kontrol podle od-
stavce 3 se považuje objednávka kontroly provozo-
vatelem kontrolovaného vyhrazeného plynového za-
řízení.

(5) Odborně způsobilou osobou k obsluze vy-
hrazeného plynového zařízení podle zákona je fy-
zická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání po-
dle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, řádně zaškolená
u provozovatele daného vyhrazeného plynového za-
řízení. Osnovu zaškolení a délku odborné praxe určí
provozovatel vyhrazeného plynového zařízení ve
spolupráci s revizním technikem, a to s ohledem na
charakter práce a náročnost obsluhy vyhrazeného
plynového zařízení.

(6) Odborně způsobilá osoba k obsluze vyhra-
zeného plynového zařízení absolvuje pravidelné ově-

ření znalostí v rozsahu vykonávaných činností při
obsluze. Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného
plynového zařízení provádí revizní technik s osvěd-
čením o odborné způsobilosti k činnostem na vy-
hrazených plynových zařízeních pro danou skupinu
a podskupinu vyhrazených plynových zařízení po-
dle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Ověřování zna-
lostí obsluhy se provádí u vyhrazených plynových
zařízení I. třídy nejméně jedenkrát za 3 roky, u vy-
hrazených plynových zařízení II. třídy nejméně je-
denkrát za 5 let. O výsledku ověření znalostí ob-
sluhy musí být učiněn písemný záznam.

(7) V případě změny na vyhrazeném plynovém
zařízení, která má vliv na provozní požadavky, pří-
padně na provozní bezpečnost, je nutno provést bez-
odkladně doplnění a ověření znalostí obsluhy bez
ohledu na lhůty uvedené v odstavci 6.

(8) Ověřování znalostí revizním technikem se
nepožadují pro obsluhu vyhrazeného plynového za-
řízení vykonávající činnosti na zařízení pro rozvod
plynů s tlakem nepřesahujícím 0,05 baru a se spotře-
biči s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než
50 kW, s výjimkou průmyslových tepelných zaří-
zení, a pro manipulaci s plnicí koncovkou. Manipu-
lace s plnicí koncovkou při plnění plynů do doprav-
ních prostředků se nepovažuje za obsluhu vyhraze-
ného plynového zařízení, ale za činnost prováděnou
poučeným uživatelem.

§ 13

Montáže a opravy vyhrazených
plynových zařízení

(1) Při provádění montáží a oprav vyhrazeného
plynového zařízení musí být dodržovány právní
a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a případné specifické požadavky vý-
robce na způsobilost osob provádějících montáž
nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení. Za
montáž se považuje rovněž servis.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
provádějící montáž a opravu vyhrazeného plyno-
vého zařízení zajišťuje

a) průvodní dokumentaci v českém jazyce v sou-
ladu s požadavky na kompletnost a rozsah, sta-
novenými právními a ostatními předpisy k zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) provedení příslušných revizí a zkoušek,
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c) provedení revizí v případě oprav, pokud to sta-
noví jiné právní předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci,

d) podklady pro zpracování provozní dokumen-
tace v českém jazyce,

e) provedení prohlídky za účelem ověření kom-
pletnosti, neporušenosti a bezpečnosti vyhraze-
ného plynového zařízení bezprostředně před
jeho uvedením do provozu,

f) zaškolení osob provádějících obsluhu vyhraze-
ného plynového zařízení v souladu s požadavky
výrobců jednotlivých částí vyhrazeného plyno-
vého zařízení.

(3) Doklady předá právnická nebo podnikající
fyzická osoba provádějící montáž nebo opravu vy-
hrazeného plynového zařízení provozovateli tohoto
zařízení spolu s podklady pro zpracování místního
provozního řádu.

(4) K dokončené montáži nebo opravě vyhra-
zeného plynového zařízení právnická nebo podnika-
jící fyzická osoba provádějící montáž nebo opravu
vyhrazeného plynového zařízení vede a uchovává
průvodní technickou dokumentaci nejméně po do-
bu 10 let v rozsahu stanoveném právními a ostatními
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

(5) U montáže a opravy vyhrazeného plyno-
vého zařízení, kde hrozí riziko úniku hořlavého, to-
xického nebo žíravého plynu, vypracuje právnická
nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž
nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení tech-
nologický postup prací, pokud právní a ostatní před-
pisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci nestanoví jinak.

(6) Provádí-li se montáž nebo oprava na již
provozovaném vyhrazeném plynovém zařízení, po-
skytne provozovatel právnické nebo podnikající fy-
zické osobě provádějící montáž a opravy vyhraze-
ných plynových zařízení dokumentaci o zařízení
pro přípravu technologického postupu, provedení
montáže a opravy a pro případné doplnění a úpravy
této dokumentace.

§ 14

Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených
plynových zařízení

(1) Vyhrazené plynové zařízení lze provozovat

až po provedení všech předepsaných revizí
a zkoušek, prokazujících, že jeho technický stav je
v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(2) Provozovatel vyhrazeného plynového zaří-
zení je po dobu jeho provozu povinen zajistit bez-
pečný a spolehlivý provoz zařízení tak, aby se ne-
stalo příčinou ohrožení života, zdraví a bezpečnosti
osob, majetku nebo životního prostředí, a provádění
všech činností na vyhrazeném plynovém zařízení
v rozsahu a termínech stanovených právními a ostat-
ními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

(3) Provozovatel vyhrazeného plynového zaří-
zení

a) při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do
provozu jmenuje osobu odpovědnou za provoz
tohoto zařízení a zajistí její zaškolení s ověřením
znalostí,

b) zajistí do jednoho měsíce od uvedení vyhraze-
ného plynového zařízení do provozu vypraco-
vání místního provozního řádu v souladu s po-
žadavky právních a ostatních předpisů k zajiště-
ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpra-
covaného pro konkrétní místní podmínky;
místní provozní řád se nemusí vypracovat pro
odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke
spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu
nižším než 50 kW,

c) vede a uchovává předepsanou průvodní technic-
kou dokumentaci, provozní dokumentaci a evi-
denci vyhrazeného plynového zařízení v roz-
sahu a za podmínek stanovených v právních
a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci,

d) vede o provozu vyhrazeného plynového zaří-
zení provozní deník, který obsahuje záznamy
v souladu s požadavky právních a ostatních
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci; provozní deník se nevede pro
odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke
spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu
nižším než 50 kW, s výjimkou kotelen,

e) zajistí provádění provozních revizí a kontrol
vyhrazeného plynového zařízení ve lhůtách sta-
novených tímto nařízením,

f) uchovává provozní deník nejméně po dobu
10 let od provedení posledního záznamu,
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g) uchovává doklady o provedené kontrole vy-
hrazeného plynového zařízení, o pravidelném
servisu, údržbě a provedené provozní revizi
po dobu 10 let; doklady o zkouškách provede-
ných po dokončené montáži nebo rekonstrukci
zařízení a výchozí revizi je nutno uchovat po
celou dobu provozu zařízení,

h) zajistí, aby montáž a opravu, revize a zkoušku
vyhrazených plynových zařízení vykonávaly
jen právnické a podnikající fyzické osoby
s oprávněním pro danou činnost podle zákona
a obsluhu vyhrazených plynových zařízení jen
odborně způsobilé fyzické osoby,

i) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky,
revize, opravy, montáže a kontroly vyhraze-
ného plynového zařízení vykonávaly jen fy-
zické osoby, které jsou odborně způsobilé,
a ve stanovených případech jsou též držiteli
osvědčení podle zákona,

j) zajistí realizaci nápravných opatření a odstranění
závad stanovených revizemi nebo orgány státní
správy na vyhrazených plynových zařízeních
v průběhu jejich provozu,

k) zjišťuje, analyzuje a vyhodnocuje příčiny havárií
a dalších závažných událostí, k nimž došlo na
vyhrazeném plynovém zařízení, a provádí ná-
pravná a preventivní opatření.

(4) Místním provozním řádem je předpis, který
stanovuje pro místní podmínky zejména postupy
pro provoz, kontrolu a údržbu vyhrazeného plyno-
vého zařízení a který je zpracován v souladu s práv-
ními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.

§ 15

Další požadavky na bezpečnost provozu
vyhrazeného plynového zařízení

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba je po-
vinna vyhrazená plynová zařízení instalovat v sou-
ladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci a s požadavky
výrobců nebo dovozců.

(2) Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného
plynového zařízení určí provozovatel tohoto plyno-
vého zařízení, který odpovídá za její seznámení s po-
žadavky právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné
zařízení.

(3) Právnická a podnikající fyzická osoba je po-
vinna při montáži a provozování vyhrazeného ply-
nového zařízení zejména zajistit, aby

a) dokumentace předávaná výrobcem nebo doda-
vatelem vyhrazeného plynového zařízení obsa-
hovala údaje nezbytné pro posouzení stavu ply-
nového zařízení při revizích, zkouškách, mon-
tážích a opravách, včetně výkresové dokumen-
tace sloužící ke zpracování technologických
postupů revizí a zkoušek, stanovení způsobu
obsluhy a zpracování místního provozního
řádu a jiných provozních dokumentů zajišťují-
cích bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

b) prostory, v nichž se skladují nebo upravují to-
xické, výbušné, hořlavé nebo hoření podporu-
jící plyny, a prostory, v nichž se s těmito lát-
kami zachází, byly vybaveny pevnými svítidly
odpovídajícími protokolu o určení vnějších
vlivů a na vstupu a přístupových cestách byly
označeny bezpečnostními tabulkami nebo znač-
kami v souladu s požadavky jiných právních
předpisů,

c) jednotlivé části vyhrazeného plynového zaří-
zení byly vodivě propojeny a chráněny proti
účinkům atmosférické, statické elektřiny a atmo-
sférickým vlivům, není-li jiným předpisem sta-
noveno jinak,

d) materiály použité při konstrukci a stavbě vyhra-
zeného plynového zařízení odpovídaly provoz-
ním podmínkám a vlastnostem plynů, s nimiž
přijdou do styku; jejich vhodnost musí být do-
ložena atestem nebo prohlášením o shodě,

e) stavem vyhrazeného plynového zařízení byla
zajištěna jeho pevnost a těsnost a zařízení bylo
chráněno proti účinkům koroze, pokud je zho-
toveno z materiálu, který není odolný proti ko-
rozi,

f) v prostorech, kde je provozováno vyhrazené
plynové zařízení, bylo zajištěno odpovídající
větrání s ohledem na charakter zařízení, použí-
vanou technologii a plyn,

g) vyhrazené plynové zařízení bylo podle potřeby
opatřeno měřením tlaku a množství plynu,

h) při skladování plynů byla stanovena a dodržo-
vána ochranná pásma, v nichž je zakázaná ma-
nipulace s otevřeným ohněm a uskladňování
hořlavých a hoření podporujících látek,

i) zařízení plnírny bylo umístěno v samostatných
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přízemních budovách, při plnění nádob plyny
těžšími než vzduch nesmí být tyto prostory
podsklepeny a nesmí být propojeny podzem-
ními prostorami s jinými objekty,

j) hlavní uzávěr na přívodu plynu byl umístěn na
snadno přístupném a označeném místě před-
nostně vně objektu,

k) jednotlivé úseky rozvodu plynů byly uzavíra-
telné s ohledem na jejich funkci v provozu
a každý úsek, s výjimkou rozvodů v bytových
jednotkách, měl možnost bezpečného odvzduš-
nění a odplynění do volného prostoru,

l) rozvody plynu při průchodu stavebními kon-
strukcemi a další podmínky vedení byly v sou-
ladu s požadavky právních a technických před-
pisů k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti pro-
vozu,

m) rozvody plynů nebyly vedeny výtahovými
šachtami a jako průchozí v zemi pod objekty;
jejich uzávěry musí být snadno přístupné a ovla-
datelné a musí být chráněny proti neoprávněné
manipulaci,

n) rozvody podle druhu dopravovaných plynů
byly označeny bezpečnostním označením, a to
zejména v místech, kde by mohly být zaměněny
s rozvody jiného média,

o) zplodiny spalování byly odvedeny tak, aby ne-
ohrožovaly život, bezpečnost a zdraví osob,
majetek nebo životní prostředí,

p) u zařízení, kde se pracuje s toxickými, dráždi-
vými, dusivými nebo žíravými plyny, byla za-
bezpečena dýchací technika,

q) nádoby na plyn byly při plnění bezpečně zajiš-
těny proti převržení a aby připojení nádoby na
plnicí zařízení bylo provedeno tak, aby byla za-
ručena těsnost spojení mezi připojovacím po-
trubím a uzavíracím ventilem nádoby.

§ 16

V souladu s požadavky na bezpečný provoz vy-
hrazených plynových zařízení podle zákona je za-
kázáno plnit nádoby,

a) u nichž prošla lhůta periodické zkoušky,

b) které nemají předepsané značení, popřípadě je
značení nečitelné,

c) které mají poškozený povrch, patky, ventily,
výstroj nebo izolaci,

d) které nemají předepsanou výstroj,

e) které jsou určeny pro acetylén, jestliže nemají
označení porézní hmoty, nebo

f) u nichž poklesl obsah látky, ve které je acetylén
rozpuštěný pod stanovenou mez.

§ 17

Požadavky na zkoušku vyhrazeného
plynového zařízení

(1) Zkouškou vyhrazeného plynového zařízení
se po dokončení montáže nebo rekonstrukce zjiš-
ťuje, zda jeho stav odpovídá právním a ostatním
předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.

(2) Zkoušku vyhrazeného plynového zařízení
zajistí právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení.
Osoba podle věty první určí fyzickou osobu, která
zkoušku řídí a odpovídá za vypracování písemné
zprávy o průběhu a výsledku zkoušky. Osoba podle
věty první dále písemně oznámí pověřené organizaci
alespoň 15 dnů předem místo a čas provádění
zkoušky vyhrazených plynových zařízení I. třídy
podle tohoto nařízení. Zařízení I. třídy může mon-
tážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné
zkoušce zařízení potvrzené pověřenou organizací,
která následně vydá odborné stanovisko.

(3) Před zahájením zkoušky revizní nebo zku-
šební technik vypracuje písemný technologický po-
stup zkoušky, který obsahuje zejména

a) rozsah zkoušky,

b) popis prováděných úkonů, včetně použití pří-
slušné měřicí techniky,

c) nezbytná opatření pro zajištění bezpečného
provádění zkoušky,

d) podmínky, za kterých je shledána zkouška
úspěšnou.

(4) Pro vyhrazená plynová zařízení stejné pod-
skupiny lze zpracovat typový technologický postup
zkoušky. Tento postup může být i podkladem pro
případné vypracování konkrétního technologického
postupu zkoušky na předmětném vyhrazeném ply-
novém zařízení.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
provádějící zkoušku před zahájením zkoušky zajistí

Sbírka zákonů č. 191 / 2022Strana 2344 Částka 89



a) vymezení a zřetelné označení nebezpečného
prostoru,

b) aby se v nebezpečném prostoru nezdržovaly
v průběhu zkoušky nepovolané osoby,

c) aby se osoby pověřené prováděním zkoušky
zdržovaly v průběhu zkoušky na bezpečném
místě stanoveném technologickým postupem,

d) aby ovládací zařízení, která se v průběhu
zkoušky používají, byla umístěna na bezpeč-
ném místě,

e) aby připojovací potrubí a tlakové nádoby po-
třebné k provedení zkoušky byly předem vy-
zkoušeny na stanovený zkušební tlak v souladu
s právními a ostatními předpisy k zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci,

f) aby byla zajištěna správnost měřicích přístrojů
podle právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(6) Jestliže zkouška vyhrazeného plynového
zařízení nebyla úspěšná, je po odstranění zjištěných
závad opakována.

(7) Doba platnosti zkoušky je 6 měsíců, pokud
není v právních a ostatních předpisech k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveno
jinak.

§ 18

Požadavky na výchozí revize vyhrazených
plynových zařízení

(1) Způsobilost vyhrazeného plynového zaří-
zení k bezpečnému provozu se ověřuje a prokazuje
výchozí revizí.

(2) Výchozí revizi vyhrazeného plynového za-
řízení zajistí právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která prováděla montáž nebo rekonstrukci
tohoto zařízení. Výchozí revize se provádí před uve-
dením vyhrazeného plynového zařízení do provozu.
Zpráva o výsledku výchozí revize je nedílnou sou-
částí dodávky vyhrazeného plynového zařízení. Vy-
hrazené plynové zařízení nesmí být uvedeno do pro-
vozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bez-
pečnému a spolehlivému provozu, které jsou uve-
deny ve zprávě o revizi. Při výchozí revizi revizní
technik nehodnotí plnění požadavků požární ochra-
ny.

(3) Výchozí revize se provádí na základě písem-
ného technologického postupu, zpracovaného reviz-

ním technikem, který ji bude provádět. Pokud je
technologický postup zpracován jinou osobou, ověří
ho provádějící revizní technik svým podpisem.

(4) Technologický postup výchozí revize obsa-
huje zejména

a) rozsah revize,

b) popis prováděných úkonů,

c) nezbytná opatření pro zajištění bezpečného
provádění revize.

(5) Pro vyhrazená plynová zařízení stejné pod-
skupiny lze zpracovat typový technologický postup
výchozí revize. Tento postup může být i podkladem
pro případné vypracování konkrétního technologic-
kého postupu výchozí revize na předmětném vyhra-
zeném plynovém zařízení.

(6) Při výchozí revizi se prověří zejména

a) úplnost a správnost průvodní dokumentace vy-
hrazeného plynového zařízení,

b) zda byly na vyhrazeném plynovém zařízení
provedeny předepsané zkoušky, stejně jako
správnost a úplnost dokladů o zkouškách,

c) zda vyhrazené plynové zařízení odpovídá práv-
ním a ostatním předpisům k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci a požadavkům
bezpečnosti práce na provoz vyhrazených ply-
nových zařízení,

d) zda je vyhrazené plynové zařízení vybaveno
předepsanými měřicími, kontrolními a bezpeč-
nostními zařízeními,

e) výsledky případných dílčích kontrol a zkoušek
prováděných v průběhu montáže a kvalita mon-
tážních prací, zejména kvalita provedení mon-
táže závitových, přírubových a dalších druhů
spojů potrubí, kvalita způsobu upevnění vyhra-
zeného plynového zařízení k stavebním kon-
trukcím,

f) zda byly montážní práce provedeny osobami
s předepsanou odbornou způsobilostí,

g) doklady o vhodnosti a kvalitě použitých trub-
ních materiálů, armatur a dalších kompletačních
prvků,

h) u vyhrazeného plynového zařízení pro spalo-
vání plynu dostatečný přívod spalovacího vzdu-
chu s ohledem na charakter vyhrazeného ply-
nového zařízení, použitou technologii a druh
plynu,
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i) zda byly podle příslušných právních předpisů
provedeny revize i na vyhrazených elektric-
kých, tlakových nebo zdvihacích zařízeních
a zda byly provedeny revize spalinových cest,
vztahující se k revidovanému vyhrazenému ply-
novému zařízení,

j) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti
a spolehlivosti provozu požadované technolo-
gickým postupem.

§ 19

Požadavky na provoz zařízení

(1) Způsobilost provozovaného vyhrazeného
plynového zařízení k dalšímu bezpečnému provozu
se ověřuje a prokazuje kontrolou a provozní revizí,
které jsou vykonávány v rozsahu stanoveném tímto
nařízením. Kontrola vyhrazeného plynového zaří-
zení se provádí nejméně jedenkrát ročně. Provozní
revize vyhrazeného plynového zařízení se provádí
nejméně jedenkrát za 3 roky. Pro plynárenská zaří-
zení držitelů licence na přepravu plynu nebo distri-
buci plynu podle jiného právního předpisu platí
lhůty uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení s vý-
jimkou případů, na něž se vztahuje § 21 odst. 2 zá-
kona.

(2) Povinnost provádění kontrol a provozních
revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení,
které je v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů
a rodinných domů.

§ 20

Provozní revize

(1) Na vyhrazených plynových zařízeních,
která jsou v provozu, provozovatelé zajistí prová-
dění provozních revizí. Provozní revize se provádějí
zejména po skončení zkušebního provozu, po zása-
zích do vyhrazeného plynového zařízení nebo
změně jeho instalačních podmínek, které mají vliv
na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném
odstavení vyhrazeného plynového zařízení z pro-
vozu, zejména z důvodu požáru, výbuchu, havárie
nebo po odstavení zařízení z provozu na dobu delší
než 6 měsíců.

(2) Provozní revize se provádí na základě pí-
semného technologického postupu zpracovaného re-
vizním technikem, který ji bude provádět. Pokud je
technologický postup zpracován jinou osobou, ověří
jej revizní technik provádějící revizi a opatří svým

podpisem. Technologický postup revize obsahuje
zejména

a) rozsah revize,

b) popis prováděných úkonů,

c) nezbytná opatření pro zajištění bezpečného
provádění revize,

d) požadavky na zajištění podmínek pro provedení
revize ze strany provozovatele, jsou-li vyžado-
vány, například odstavení zařízení, odplynění,
provedení měření, přítomnost odborných pra-
covníků, s respektováním místních provozních
podmínek.

(3) Pro vyhrazená plynová zařízení stejné pod-
skupiny lze zpracovat typový technologický postup
revize. Tento postup může být i podkladem pro pří-
padné vypracování konkrétního technologického
postupu provozní revize na předmětném vyhraze-
ném plynovém zařízení.

(4) Při provozní revizi se podle charakteru vy-
hrazeného plynového zařízení prověří zejména

a) změny stavu vyhrazeného plynového zařízení
od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno
z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo
v provozu závady a jiné nedostatky,

b) dokumentace o provedených revizích, kontro-
lách a zkouškách zařízení během jeho provozu,

c) úplnost a správnost provozní a průvodní tech-
nické dokumentace,

d) funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích
a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simu-
lovaných poruchových stavů,

e) funkce odtahových systémů, dostatečnost vě-
trání, přívodu vzduchu, odsávání,

f) těsnost vyhrazeného plynového zařízení,

g) celková funkce vyhrazeného plynového zaří-
zení,

h) vybavení pracoviště osobními ochrannými pra-
covními prostředky, případně podle druhu
plynu a charakteru používání dýchací a oživo-
vací technikou,

i) stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpeč-
nostními značkami a tabulkami, výskyt vlivů,
které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné
přetížení zařízení,

j) zda splňuje obsluha předepsané požadavky od-
borné způsobilosti,
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k) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti
a spolehlivosti provozu požadované technolo-
gickým postupem.

(5) Provozní revize se provede do konce kalen-
dářního měsíce, ve kterém uplyne její lhůta, pokud
není v právních a ostatních předpisech k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveno
jinak.

(6) Je-li při provozní revizi zjištěno, že vyhra-
zené plynové zařízení vykazuje závady bránící jeho
dalšímu bezpečnému provozu, provede revizní tech-
nik provádějící provozní revizi písemný záznam
s doporučením odpojení zařízení od zdroje energie
nebo tlaku a zajištěním proti nežádoucímu připojení
a neprodleně s touto skutečností seznámí osobu od-
povědnou za provoz vyhrazeného plynového zaří-
zení, případně vedoucího zaměstnance provozova-
tele, který provede další nezbytné úkony k zajištění
bezpečnosti provozovaného vyhrazeného plyno-
vého zařízení.

(7) Po provedené provozní revizi vypracuje re-
vizní technik revizní zprávu s údaji uvedenými v pří-
loze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 21

Kontrola zařízení

(1) Kontrolu vyhrazeného plynového zařízení
provádí osoba odborně způsobilá podle § 12 odst. 2
nebo 3.

(2) Za splnění požadavků na kontrolu zařízení
se považuje i pravidelný servis provedený v lhůtách
podle § 19 odst. 1 vět druhé a třetí. O úkonu musí
být učiněn záznam.

(3) Pokud pro skupinu nebo podskupinu vy-
hrazených plynových zařízení podle § 5 není určen
rozsah a předmět kontroly právními a ostatními
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, při kontrole zařízení se ověří zejména
a) stav vyhrazeného plynového zařízení a jeho

jednotlivých částí, zda nejsou viditelně poško-
zeny, opotřebeny nebo zkorodovány tak, že by
tím byla snížena bezpečnost provozu vyhraze-
ného plynového zařízení,

b) stav, ovladatelnost všech uzávěrů plynu a ozna-
čení hlavních uzávěrů plynu,

c) zda vyhrazené plynové zařízení a pracoviště, na
kterém je vyhrazené plynové zařízení umístěno,

je vybaveno předepsanými bezpečnostními
značkami,

d) přístupnost vyhrazeného plynového zařízení
z hlediska obsluhy,

e) těsnost vyhrazeného plynového zařízení,

f) působení vnějších vlivů a provozních okolností
na vyhrazené plynové zařízení, zejména větrání
nebo odsávání,

g) stav rozvodu plynu za hlavním uzávěrem
plynu, včetně osazených regulátorů, plynoměrů
a ostatních zařízení,

h) přístupnost, umístění, označení a ovladatelnost
uzávěru regulačních a měřicích zařízení,

i) větrání prostor, instalačních kanálů a instalač-
ních podlaží, osvětlení a těsnost plynovodních
prostupů, a to z hlediska požadavků bezpeč-
nosti práce při provozu vyhrazených technic-
kých zařízení.

(4) Po provedené kontrole vypracuje oprávněná
osoba bez zbytečného odkladu záznam o kontrole
s údaji uvedenými v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
Kontrola musí být provedena do konce kalendářního
měsíce, ve které uplyne její lhůta, pokud není v práv-
ních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci stanoveno jinak. Kontroly
se lhůtou 3 měsíce nebo kratší musí být provedeny
nejpozději v poslední den lhůty. Byly-li zjištěny při
kontrole závažné nedostatky ohrožující bezpečný
a spolehlivý provoz, musí být odstraněny bez zby-
tečného odkladu po vyhotovení záznamu o kontrole.

§ 22

Harmonogram revizí a kontrol

(1) Harmonogram revizí a kontrol vypracovává
provozovatel na období 6 let a jeho obsahem jsou
konkrétní termíny provedení revizí a kontrol u všech
provozovaných vyhrazených plynových zařízení,
včetně uvedení konkrétních termínů provedení revizí
a kontrol.

(2) Pro stanovení termínů revizí a kontrol se při
zpracování harmonogramu podle odstavce 1 vychází
z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(3) Provozovatel harmonogram průběžně vy-
hodnocuje a aktualizuje.
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§ 23

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.
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Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.
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192

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2022

o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) až d) a f)
až h) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce
v souvislosti s provozem vyhrazených technických
zařízení a o změně souvisejících zákonů, (dále jen
„zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a stanoví

a) výčet technických tlakových zařízení, která jsou
vyhrazená, (dále jen „vyhrazená tlaková zaří-
zení“) a jejich zařazení do tříd,

b) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na vyhrazených tlakových zařízeních, po-
žadavky pro montáže, bezpečný provoz, umís-
tění, opravy, prohlídky, revize, zkoušky a pro-
vozní dokumentaci vyhrazených tlakových za-
řízení,

c) požadavky kladené na způsobilost právnických
osob a podnikajících fyzických osob z hlediska
potřebného technického vybavení a na odbor-
nou způsobilost jejich zaměstnanců, včetně
způsobu prověřování jejich odborné způsobi-
losti k činnostem na vyhrazených tlakových za-
řízeních,

d) požadavky kladené na odbornou způsobilost
fyzických osob z hlediska předepsané kvalifi-
kace a doby odborné praxe v oboru, včetně
způsobu prověřování jejich odborné způsobi-
losti.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) nádobou těleso navržené a zhotovené tak, aby
mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem,
včetně součástí, které jsou k němu přímo při-
pevněny a zasahují až k místu spojení s jiným
tlakovým zařízením; nádoba se může skládat
z více než jednoho tlakového prostoru,

b) tlakovou nádobou stabilní nádoba, která ne-
slouží k dopravě plynů,
1. neměnící své stanoviště, trvale nebo pře-

chodně spojená se zdrojem tlaku,

2. přenosná, převozná nebo pojízdná, pokud je
se zdrojem tlaku spojena trvale,

3. přenosná, převozná nebo pojízdná, pokud je
se zdrojem tlaku spojena při plnění nebo
vyprazdňování obsahu plynem nebo plyn
slouží jako ochranná atmosféra,

c) nádobou na plyny nádoba sloužící k dopravě
plynů od zdroje na místo spotřeby, u plynů,
jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C nebo
u nichž je při teplotě +50 °C absolutní tlak par
vyšší než 3 bar,

d) jednoduchou tlakovou nádobou nádoba vyrá-
běná sériově podle nařízení vlády o posuzování
shody jednoduchých tlakových nádob při jejich
dodávání na trh2),

e) bezpečnostní výstrojí zařízení určená k ochraně
vyhrazeného tlakového zařízení před překroče-
ním nejvyšších pracovních mezí,

f) tlakovou výstrojí zařízení, která mají provozní
funkci a jejichž těleso je vystaveno vnitřnímu
tlaku,

g) tlakem tlak vztažený k atmosférickému tlaku;
podtlak se vyjadřuje zápornou hodnotou,

h) nejvyšším pracovním tlakem nejvyšší dovolený
tlak v označení (PS) udaný výrobcem, pro který
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

2) Nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh.



je vyhrazené tlakové zařízení navrženo; defino-
ván je pro určité místo udané výrobcem, na
které jsou obvykle připojena ochranná nebo
omezující zařízení,

i) objemem v označení (V) vnitřní objem tlako-
vého prostoru v litrech, včetně objemu hrdel
až k prvnímu spoji nebo svaru, po odečtení ob-
jemu trvale zabudovaných vnitřních částí tlako-
vého celku,

j) bezpečnostním součinem součin nejvyššího
pracovního tlaku v označení (PS) vyjádřený
v barech a objemu v označení (V) vyjádřený
v litrech, ve vztahu (PS × V),

k) kotlem konstrukčně ucelená sestava vystavená
působení plamene nebo jinak vytápěná s nebez-
pečím přehřátí teplosměnných ploch sloužící
k výrobě a odběru páry a horké vody, případně
jiné kapaliny, ze kterých se tekutina odebírá,

l) zkouškou zkouška tlaková, těsnostní a zkoušky
po opravách, a to stavební a tlaková,

m) sestavou několik tlakových zařízení sestavených
výrobcem tak, že představují ucelenou funkční
jednotku, pokud alespoň jedno zařízení vysta-
vené riziku tlaku je vyhrazené tlakové zařízení,

n) tekutinou plyny, kapaliny a páry jak v podobě
čisté fáze, tak ve směsi; tekutina může obsaho-
vat suspenze pevných látek.

§ 3

Dělení pracovních tekutin podle nebezpečnosti

Pro účely tohoto nařízení se tekutiny dělí na
dvě skupiny. Skupina 1 zahrnuje nebezpečné teku-
tiny podle jiného právního předpisu3) a skupina 2
zahrnuje všechny ostatní tekutiny neuvedené ve sku-
pině 1.

§ 4

Vyhrazená tlaková zařízení

(1) Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou tla-

kové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem
vyšším než 0,5 bar, a to

a) parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pra-
covní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní
tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu
pracovní tekutiny,

b) tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak
přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry
nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny sku-
piny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapa-
liny o teplotě převyšující jejich bod varu při
tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považo-
vány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu
horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí
přehřátí,

c) nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, je-
jichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo
u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par
vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby.

(2) Vyhrazenými tlakovými zařízeními nejsou

a) kotle o objemu do 10 litrů včetně, u nichž bez-
pečnostní součin z nejvyššího pracovního tla-
ku PS v barech a objemu v litrech nepřesahu-
je 100,

b) tlakové nádoby do 10 litrů včetně, u nichž bez-
pečnostní součin z nejvyššího pracovního tla-
ku PS v barech a objemu v litrech nepřevyšu-
je 100,

c) tlakové nádoby z trubek i nekruhových průřezů
o nejvyšším vnitřním rozměru do 100 mm
včetně bez sběračů, popřípadě se sběrači, pokud
sběrač z trubky i nekruhového průřezu nemá
vnitřní rozměr větší než 150 mm včetně,

d) potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby
do něho vestavěné, jejichž vnitřní průměr
v označení (D) nepřesahuje vnitřní průměr
v označení (d) největší připojené trubky, kdy
D je menší než 3d,

e) tlakové nádobky pro aerosolové rozprašovače
podle jiného právního předpisu4),
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3) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení
látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

4) Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění
pozdějších předpisů.



f) tlaková zařízení určená pro motorová vozidla
podle jiného právního předpisu5), jako zejména
vzduchojemy brzdového systému a vzducho-
vých tlumičů, nádoby na

1. zchlazené uhlovodíkové páry v označení
(LPG),

2. stlačený zemní plyn v označení (CNG),

3. zkapalněný zemní plyn v označení (LNG),

4. vodík v označení (H),

které jsou nedílnou součástí motorového vozi-
dla, s výjimkou nástaveb a nádob pro přepravu
tekutin a materiálů,

g) tlaková zařízení určená k použití jako zbraně,
střelivo a vojenský materiál,

h) tlaková zařízení speciálně navrhovaná pro ja-
derná zařízení a jejich části podle atomového
zákona6),

i) zařízení obsahující tělesa nebo strojní součásti,
jejichž dimenzování, volba materiálu a výrobní
předpisy vycházejí především z požadavků do-
statečné pevnosti, tuhosti a stability s ohledem
na statické a dynamické provozní účinky nebo
jiná provozní kritéria a pro které není tlak vý-
znamným konstrukčním činitelem; mezi tato
zařízení patří zejména
1. motory, včetně turbín a spalovacích motorů,
2. parní stroje, plynové nebo parní turbíny, tur-

bogenerátory, kompresory, čerpadla a jejich
ovládací zařízení,

j) vysoké pece, včetně jejich chladicího systému,
ohřívačů vzduchu, odlučovačů prachu a plynu,
šachtové pece s přímou redukcí, včetně chladi-

cího zařízení pece, plynových konvertorů
a pánví k tavení, přetavování, odplyňování a od-
lévání oceli a neželezných kovů,

k) skříně pro vysokonapěťová elektrická zařízení,
jako jsou spínací zařízení, řídicí a regulační za-
řízení, transformátory a točivé stroje,

l) pancéřové trubky sloužící k uložení přenoso-
vých systémů, například elektrických silových
kabelů, telefonních kabelů a pláště kabelů,

m) lodě, rakety, letadla a mobilní zařízení mimo
pevninu7) a zařízení specificky určená k instalaci
na jejich palubě nebo k jejich pohonu,

n) tlaková zařízení tvořená pružným pláštěm, ze-
jména pneumatiky, vzduchové polštáře, míče,
nafukovací čluny a další podobná tlaková zaří-
zení,

o) tlumiče výfuku a sání,

p) láhve nebo plechovky pro nápoje sycené oxi-
dem uhličitým určené k jednorázovému použití
určené konečným spotřebitelům,

q) sudy a jiné nádoby sloužící pro distribuci a spo-
třebu nápojů, tlakové hrnce a konvektomaty,

r) tlakové obaly pro zkapalněné uhlovodíkové
plyny a jejich směsi určené k jednorázovému
použití,

s) zařízení, na která se vztahují jiné právní před-
pisy8), a zařízení, na která se vztahuje předpis
Mezinárodní námořní organizace pro přepravu
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5) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
7) Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.
8) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2011 Sb. m. s., kterým se ruší sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb.,

č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb.m. s.,
č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s., o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení
týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“
Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2011 Sb. m. s., Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) –
Přípojek C – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID).
Úmluva č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.



nebezpečného zboží po moři a jiné právní před-
pisy9),

t) otopná tělesa a potrubí teplovodních otopných
systémů,

u) nádoby určené k jímání kapalin, u nichž tlak
plynu nad kapalinou není větší než 0,5 bar s tep-
lotou do + 110 °C,

v) tlaková zařízení obsahující kapalinu zařazenou
podle § 3 do skupiny 2 bez ohledu na tlak, po-
kud její nejvyšší pracovní teplota nepřekročí
teplotu jejího bodu varu při tlaku 0,5 bar,

w) nádoby na plyny o tlakovém objemu maximálně
0,22 litru.

§ 5

Zařazení vyhrazených tlakových zařízení

(1) Parní a kapalinové kotle s objemem větším
než 10 litrů nebo bezpečnostním součinem nejvyš-
šího pracovního tlaku v označení (PS) v barech a ob-
jemu v označení (V) v litrech přesahující 100 se za-
řazují do 4 tříd na

a) parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné
páry nad 115 t/h, které jsou zařazeny do
I. třídy,

b) parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné
páry nad 50 t/h do 115 t/h včetně nebo horko-
vodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW,
které jsou zařazeny do II. třídy,

c) parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné
páry nad 8 t/h do 50 t/h včetně nebo horko-
vodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW
do 35 MW včetně, které jsou zařazeny do
III. třídy,

d) parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné
páry do 8 t/h včetně nebo horkovodní kotle
s tepelným výkonem do 5,8 MW včetně a všech-
ny ostatní kotle kapalinové, které jsou zařazeny
do IV. třídy.

(2) Tlakové nádoby se člení do tříd podle nej-
vyššího pracovního tlaku (PS) v barech a podle bez-
pečnostního součinu nejvyššího pracovního tlaku
(PS) v barech a objemu (V) v litrech, a to na

a) tlakové nádoby zařazené do I. třídy s nejvyšším

pracovním tlakem přesahujícím 100 bar a záro-
veň s objemem větším než 1 000 litrů,

b) tlakové nádoby zařazené do II. třídy s nejvyšším
pracovním tlakem přesahujícím 0,5 bar, obje-
mem větším než 10 litrů nebo s bezpečnostním
součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) v ba-
rech a objemu (V) v litrech přesahujícím 100,
s výjimkou třídy I. podle písmene a).

(3) Součástí vyhrazených tlakových zařízení je
jejich bezpečnostní a tlaková výstroj.

§ 6

Montáž a opravy

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba
s oprávněním k montáži a opravám vyhrazených tla-
kových zařízení vyhledává a vyhodnocuje nebezpečí,
která z důvodu tlaku přicházejí u vyhrazených tla-
kových zařízení v úvahu, a činí opatření nezbytná
k zajištění toho, aby vyhrazené tlakové zařízení, na
kterém byla prováděna činnost v rozsahu oprávnění,
splňovalo požadavky právních a ostatních předpisů
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
které se na ně vztahují, a aby bylo vhodné k účelu
nebo činnosti, pro které má být používáno, a mohlo
být provozováno bez ohrožení života, zdraví a bez-
pečnosti osob a škody na majetku nebo životním
prostředí.

(2) Výrobce nebo dodavatel poskytnou provo-
zovateli vyhrazeného tlakového zařízení informace,
které mu umožní posoudit obvyklé nebo předvída-
telné nebezpečí spojené s provozováním a užíváním
vyhrazeného tlakového zařízení.

§ 7

Požadavky na umístění vyhrazených
tlakových zařízení

(1) Kotel určený pro instalaci ve stavebním ob-
jektu se umísťuje ve zvlášť k tomu účelu určené míst-
nosti s účinným větráním vybavené funkčním osvět-
lením.

(2) Při umístění tlakové nádoby je nutno do-
držet požadavky právních a ostatních předpisů k za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zo-

Sbírka zákonů č. 192 / 2022Částka 89 Strana 2359

9) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení.
Příloha č. I k vyhlášce č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších
předpisů.



hlednit nejvyšší, popřípadě nejnižší pracovní teplotu,
pro kterou je tlaková nádoba navržena. Pokud není
zapuštěna v zemině, lze nádobu umístit jen tak, aby
k ní byl umožněn bezpečný přístup, především k její
bezpečnostní výstroji.

(3) Tlaková nádoba může být umístěna jen na
patkách, podstavcích nebo podpěrách, avšak vždy
jen na základech nebo podlahách, které jsou dimen-
zovány i pro zatížení při tlakové zkoušce. Tlakovou
nádobu je nutné uzemnit a ukotvit; tlakovou nádobu
umístěnou v zemině je nutné také chránit před
účinky bludných proudů. Při jejím uložení v zemině
musí být ukotvena nebo stabilně uchycena i s ohle-
dem na dilataci nádoby.

(4) Při přepravě nesmí být tlaková nádoba pod
tlakem, pokud pro takovou přepravu není konstruo-
vána a vybavena.

§ 8

Uvedení do provozu a provoz vyhrazených
tlakových zařízení

(1) Tam, kde nelze plně zajistit, aby vyhrazené
tlakové zařízení mohlo být provozováno bez ohro-
žení života, zdraví a bezpečnosti osob a škody na
majetku nebo životním prostředí, učiní provozovatel
opatření k minimalizaci těchto rizik.

(2) Aniž by byl dotčen odstavec 1, mohou být
uváděna do provozu a provozována vyhrazená tla-
ková zařízení, která splňují požadavky

a) ustanovení jiných právních předpisů, které se na
ně vztahují nebo se na ně vztahovaly před na-
bytím účinnosti tohoto nařízení,

b) uvedené v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení,
pokud se na ně nevztahují jiné právní předpisy
nebo se na ně vztahují jen částečně.

(3) Provozovatel vyhrazeného tlakového zaří-
zení provede opatření nezbytná k zajištění toho,
aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové
zařízení udržováno ve stavu splňujícím požadavky
tohoto nařízení, zajistí odborně způsobilou obsluhu,
neprodleně odstraňuje závady a provádí opatření,
aby se předešlo ohrožení života, zdraví a bezpečnosti
osob, majetku nebo životního prostředí podle pří-
lohy č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného
tlakového zařízení určí provozovatel vyhrazeného
tlakového zařízení nebo jeho sestav před uvedením
do provozu. Provozovatel odpovídá za seznámení
osoby odpovědné podle věty první s požadavky
právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení.
Provozovatel může určit i více odpovědných osob
za provoz se stanovenými povinnostmi ve vztahu
k jednotlivým druhům a rozsahu vyhrazených tla-
kových zařízení.

§ 9

Revize a zkoušky

(1) Splnění požadavků podle § 6 se ověřuje

a) stavební zkouškou,

b) tlakovou zkouškou,

c) první zkouškou.

(2) Splnění požadavků podle § 8 se ověřuje

a) výchozí revizí,

b) provozní revizí,

c) vnitřní revizí,

d) zkouškou těsnosti,

e) tlakovou zkouškou,

f) periodickou zkouškou,

g) mimořádnou revizí nebo zkouškou podle pís-
men a) až f).

(3) Rozpis revizí a zkoušek podle odstavce 2
písm. b) až f) písemně stanoví provozovatel vyhra-
zeného tlakového zařízení v plánu revizí a zkoušek
s přihlédnutím k podmínkám uvedeným v § 7, do-
kumentaci dodavatele vyhrazeného tlakového zaří-
zení, provozní tekutině a provozním podmínkám.
Lhůty nesmí být delší, než jsou uvedené v příloze
č. 4 k tomuto nařízení, pokud tak nestanoví jiný
právní předpis. Odlišný způsob provedení a odlišné
lhůty revizí a zkoušek, které nejsou uvedeny v prů-
vodní technické dokumentaci výrobce, v právních
a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, povoluje pověřená orga-
nizace odborným stanoviskem podle zákona. Před
uplynutím stanoveného období platnosti rozpisu re-
vizí a zkoušek se zpracuje nový rozpis tak, aby
v době skončení platnosti stávajícího rozpisu mohl
okamžitě vstoupit v platnost.
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(4) Lhůty pro provedení revizí a zkoušek se
počítají od provedení předchozí revize a zkoušky.
Následné revize a zkoušky musí být provedeny do
posledního dne kalendářního měsíce, na který byly
lhůty stanoveny. Lhůty následných revizí a zkoušek,
s výjimkou zkoušek podle odstavce 2 písm. e) a f), se
počítají od roku uvedení vyhrazeného tlakového za-
řízení do provozu. Lhůty zkoušek podle odstavce 2
písm. e) a f) se počítají od roku výroby vyhrazeného
tlakového zařízení.

(5) Revize provádí a vyhodnocuje a zkoušky
řídí a vyhodnocuje revizní technik.

(6) Zkoušky po opravách parních a kapalino-
vých kotlů a tlakových nádob podle § 6 odst. 1
písm. b) zákona musí být u plánovaných oprav ale-
spoň 15 dnů předem oznámeny pověřené organizaci
podle zákona. Úspěšnost těchto zkoušek potvrzuje
odborným stanoviskem pověřená organizace. U ne-
plánovaných oprav typu odstraňování jednotlivých
netěsností kotlových trubek u parních a kapalino-
vých kotlů I. a II. třídy se řeší opravy a následné
zkoušky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(7) Případy specifických vyhrazených tlakových
zařízení, kdy revize a zkoušky vyhrazených tlako-
vých zařízení popsané v tomto nařízení jsou spojeny
s neúměrnými technickými obtížemi nebo jsou tech-
nicky neproveditelné, jsou uvedeny v právních
a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, včetně použití jiných způ-
sobů ověřování jejich technického stavu.

(8) Revizní technik provádějící nebo řídící a vy-
hodnocující revize a zkoušky zhodnotí míru rizik
vyplývající ze stavu vyhrazeného tlakového zařízení
pro jeho další provoz a navrhne opatření nezbytná
k zajištění toho, aby toto zařízení bylo v daném pro-
středí vhodné k účelu nebo činnosti, pro které má
být používáno.

§ 10

Stavební zkouška

Stavební zkouškou se ověřuje, zda celkové pro-
vedení montáže a opravy kotle a tlakové nádoby od-
povídá požadavkům tohoto nařízení a podmínkám
právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Požadavky na stavební
zkoušku jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k tomuto
nařízení.

§ 11

První zkouška

Nádoby na plyny se po opravě podrobují první
zkoušce. Požadavky na první zkoušku jsou uvedeny
v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 12

Výchozí revize

(1) Výchozí revize se provádí u tlakových
nádob a kotlů

a) nových,

b) rekonstruovaných nebo opravených, vyžadují-
cích vrtání děr, svařování, nýtování, popřípadě
výrobu nových tlakových částí, nebo

c) u nichž došlo ke změně použití nebo přemís-
tění, s výjimkou nádob pojízdných, převozných
a přenosných.

(2) Výchozí revize, kterou se ověřuje stav vy-
hrazeného tlakového zařízení, jeho bezpečnostní
a tlakové výstroje a jeho umístění a úplnost průvodní
technické dokumentace, se provádí před uvedením
do provozu. O výsledku výchozí revize je sepsána
revizní zpráva revizním technikem.

(3) Výchozí revizi zajišťuje dodavatel vyhraze-
ného tlakového zařízení, pokud není smluvně stano-
veno jinak.

§ 13

Provozní revize

(1) Provozní revizí se ověřuje stav vyhrazeného
tlakového zařízení a jeho bezpečnostní a tlakové vý-
stroje, dodržování podmínek provozu, vedení přede-
psané dokumentace podle § 19 a zajištění obsluhy
vyhrazeného tlakového zařízení odborně způsobilou
obsluhou podle § 23 nebo 24 ve lhůtách podle pří-
lohy č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Provozní revize se provede vždy při prvním
uvádění do provozu, a to do 14 dnů od uvedení do
provozu

a) kotlů uvedených do provozu a po jejich přemís-
tění, pokud se nejedná o převozné nebo pře-
nosné kotle,

b) tlakových nádob uvedených do provozu, po je-
jich přemístění, pokud se nejedná o převozné
nebo přenosné nádoby.
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§ 14

Vnitřní revize

(1) Vnitřní revizí se ověřuje stav vyhrazeného
tlakového zařízení z vnitřní i z vnější strany, pokud
je pro tyto úkony konstruováno ve lhůtách podle
přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Vnitřní revize se provede vždy

a) byl-li kotel mimo provoz po dobu delší než
1 rok a tlaková nádoba po dobu delší než
3 roky,

b) po jakékoliv mimořádné události, která způso-
bila nebo mohla způsobit poškození tlakového
celku kotle nebo tlakové nádoby.

§ 15

Zkouška těsnosti

(1) Zkouškou těsnosti se ověřuje těsnost vyhra-
zeného tlakového zařízení a bezpečnostní a tlakové
výstroje při provozním tlaku.

(2) Zkouška těsnosti se provede vždy po ote-
vření tlakového celku před uvedením vyhrazeného
tlakového zařízení do provozu, pokud byla prová-
děna vnitřní revize nebo úkony údržby, které mohly
ovlivnit těsnost tlakového celku. Provádí-li se před
uvedením vyhrazeného tlakového zařízení do pro-
vozu tlaková zkouška, nemusí se zkouška těsnosti
provádět. Obsahuje-li nádoba tekutiny zařazené do
skupiny 1, provede se zkouška těsnosti přírubových
spojů.

§ 16

Tlaková zkouška

(1) Tlakovou zkouškou se ověřuje pevnost a těs-
nost vyhrazeného tlakového zařízení při zkušebním
tlaku po montáži a opravě tlakového celku podle
příloh č. 1 a 2 k tomuto nařízení, po přemístění,
v případech stanovených výrobcem a právními
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci nebo ve stanovených lhůtách při
provozu podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Tlaková zkouška se provádí kapalinou za-
řazenou do skupiny 2.

§ 17

Periodická zkouška

Každá nádoba na plyny se podrobuje perio-
dické zkoušce. Způsob, rozsah a lhůty periodické
zkoušky jsou určeny v právních předpisech pro pře-
pravu nebezpečných věcí.

§ 18

Revizní zpráva

(1) Osoba, která prováděla a vyhodnotila revize
nebo řídila a vyhodnotila zkoušky vyhrazeného tla-
kového zařízení podle § 9 odst. 1 písm. a) a b) a § 9
odst. 2 písm. a) až f), vyhotoví o tomto úkonu reviz-
ní zprávu.

(2) Každá revizní zpráva obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické
osoby nebo název právnické osoby, případně
identifikační číslo fyzické osoby, která revido-
vané vyhrazené tlakové zařízení provozuje
nebo bude provozovat,

b) popis a vymezení rozsahu revidovaného vyhra-
zeného tlakového zařízení,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, podpis a evi-
denční číslo osvědčení o odborné způsobilosti
k činnostem na vyhrazených technických zaří-
zeních revizního technika, který revizi nebo
zkoušku provedl; v případě elektronického
předání revizní zprávy musí být elektronický
dokument podepsán uznávaným elektronickým
podpisem10),

d) určení druhu revize nebo zkoušky; revize nebo
zkouška je pravidelná nebo mimořádná,

e) data zahájení a ukončení revize nebo zkoušky,
datum vypracování a předání revizní zprávy,

f) soupis použitých měřicích přístrojů,

g) seznam informací použitých k provedení revize
nebo zkoušky, včetně jejich vyhodnocení ve
vzájemných souvislostech,

h) soupis provedených úkonů spočívajících v pro-
hlídce, měřeních a zkouškách,

i) naměřené hodnoty, pokud je jimi dokladováno
ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, ma-
jetku, životního prostředí nebo pokud jsou po-
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třebné pro vyhodnocení změn v zajištění bez-
pečnosti,

j) soupis zjištěných závad s uvedením porušených
ustanovení právních a ostatních předpisů k zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

k) slovní vyhodnocení stavu revidovaného vyhra-
zeného tlakového zařízení z hlediska splnění
požadavků na jeho bezpečnost, vyjádřené závě-
rem, zda je či není revidované zařízení schopno
bezpečného provozu; pokud není, pak je sou-
částí revizní zprávy odůvodnění tohoto závěru,

l) návrh opatření, za kterých může být vyhrazené
tlakové zařízení se závadami v provozu,

m) potvrzení o předání revizní zprávy,

n) datum, do kdy je revize nebo zkouška podle § 9
odst. 2 písm. b) až f) platná, což je datum ná-
sledné revize nebo zkoušky.

(3) Osoba, která řídila a vyhodnotila zkoušku
podle § 9 odst. 1 písm. a) a b) a § 9 odst. 2 písm. a)
až e), potvrdí, v případě, že vyhrazené tlakové za-
řízení vyhovělo, kladný výsledek v revizní zprávě
tak, že uvede

a) název úkonu podle § 9 a datum jeho provedení,

b) identifikační údaje vyhrazeného tlakového zaří-
zení,

c) identifikační údaje osoby, která záznam vyho-
tovila: jméno, popřípadě jména, a příjmení, číslo
osvědčení a její podpis.

(4) Osoba, která řídila a vyhodnotila zkoušku
tlakové nádoby na plyny podle § 9 odst. 1 písm. c)
a § 9 odst. 2 písm. f), nevyhotoví revizní zprávu, ale
v případě úspěšnosti zkoušky vyrazí na nádobu

a) datum provedení zkoušky a

b) otisk razidla, jehož formu a údaje přiděluje po-
věřená organizace při vydávání oprávnění
k opravám a periodickým zkouškám.

§ 19

Provozní dokumentace

(1) Provozovatel vyhrazeného tlakového zaří-
zení zajistí

a) zpracování místního provozního předpisu pro
tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou
do skupiny 1 a pro kotle do 1 měsíce od uvedení
do provozu, u ostatních vyhrazených tlakových
zařízení do 2 měsíců, v písemné nebo elektro-

nické podobě tak, aby byly přístupné obsluze;
do zpracování místního provozního předpisu se
provoz zajišťuje podle návodu výrobce nebo
dodavatele,

b) vedení záznamů o provozu vyhrazeného tlako-
vého zařízení,

c) po dobu provozu kotle a tlakové nádoby
úschovu

1. dokumentace předávané výrobcem nebo do-
davatelem vyhrazeného tlakového zařízení,
která obsahuje údaje nezbytné pro posouzení
stavu tlakové nádoby při revizích, zkouš-
kách, montážích a opravách spočívající ve
výkresové dokumentaci, pevnostním vý-
počtu a podmínkách provozu, a tuto udržo-
vat v aktuálním stavu,

2. dokladů stanovujících lhůty revizí a zkoušek
podle § 9 odst. 3,

3. záznamů o revizích, opravách, zkouškách
a prohlídkách,

4. zápisů o prověření odborné způsobilosti
k obsluze kotlů podle § 24.

(2) V místním provozním předpise jsou stano-
veny s přihlédnutím k dokumentaci předané dodava-
telem vyhrazeného tlakového zařízení a místním
podmínkám

a) povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob,

b) způsob a rozsah obsluhy vyhrazeného tlako-
vého zařízení,

c) rozsah údajů v záznamech o provozu.

(3) Záznamy o provozu vyhrazeného tlako-
vého zařízení vede a podepisuje topič nebo obsluha
vyhrazeného tlakového zařízení. V záznamech o pro-
vozu se zapisují údaje

a) o době provozu vyhrazeného tlakového zaří-
zení,

b) o provozních parametrech v rozsahu stanove-
ném místním provozním předpisem,

c) o mimořádných jevech nebo podmínkách pro-
vozu,

d) o předání vyhrazeného tlakového zařízení při
směnném provozu,

e) o přezkušování bezpečnostní výstroje,

f) o provedených údržbářských pracích,

g) související s bezpečností provozu.
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§ 20

Oprávnění

Provádět montáž, opravy, revize a zkoušky vy-
hrazených tlakových zařízení, včetně periodických
zkoušek nádob na plyny, mohou jen právnické oso-
by a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli
oprávnění podle zákona odpovídajícího druhu a roz-
sahu prováděných činností podle přílohy č. 5 k to-
muto nařízení.

§ 21

Osvědčení

(1) Provádět revize a zkoušky vyhrazených tla-
kových zařízení, včetně periodických zkoušek
nádob na plyny, mohou jen revizní technici podle
druhu a rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti
k činnostem na vyhrazených technických zařízeních
podle zákona. Obsluhovat kotle příslušné třídy a na
daný druh paliva mohou topiči v rozsahu osvědčení
o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených
technických zařízeních podle zákona. Držitel osvěd-
čení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhra-
zených technických zařízeních podle zákona pro re-
vizního technika kotlů a tlakových nádob je opráv-
něn provádět revize a zkoušky kotlů příslušné třídy
a tříd nižších v rozsahu osvědčení. Držitel osvědčení
topiče je oprávněn obsluhovat kotle příslušné třídy
a tříd nižších v rozsahu osvědčení.

(2) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnos-
tem na vyhrazených technických zařízeních podle
zákona se nevyžaduje k obsluze kotlů

a) automatických s jmenovitým množstvím vyrá-
běné páry do 0,5 t/h,

b) automatických horkovodních a kapalinových
s tepelným výkonem do 0,35 MW,

c) průtočných o objemu do 100 litrů.

§ 22

Revizní technik a zkušební technik
pro nádoby na plyny

Požadavky na vzdělání a délka praxe na vyhra-
zených tlakových zařízeních pro revizní techniky

a zkušební techniky pro nádoby na plyny k činnos-
tem na vyhrazeném tlakovém zařízení činí pro

a) revize a zkoušky pro kotle I. až III. třídy a tla-
kové nádoby I. třídy střední vzdělání s maturitní
zkouškou ze skupiny oborů 23 Strojírenství
a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, tele-
komunikační a výpočetní technika, 36 Staveb-
nictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální
a interdisciplinární obory11), pokud má osoba
3 roky praxe v oboru, nebo vysokoškolské
vzdělání v oblasti vzdělávání Strojírenství, tech-
nologie a materiály, Elektrotechnika, Energetika
nebo Stavebnictví12), pokud má 2 roky praxe
v oboru,

b) revize a zkoušky pro kotle IV. třídy a tlakové
nádoby II. třídy střední vzdělání s maturitní
zkouškou ze skupiny oborů 23 Strojírenství
a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, tele-
komunikační a výpočetní technika, 36 Staveb-
nictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální a in-
terdisciplinární obory11) a 2 roky praxe v obo-
ru,

c) první a periodické zkoušky tlakových nádob
na plyny střední vzdělání ze skupiny oborů
23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elek-
trotechnika, telekomunikační a výpočetní tech-
nika, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
39 Speciální nebo interdisciplinární obory11)
s výučním listem, pokud má osoba 3 roky praxe
v oboru, střední vzdělání s maturitní zkouškou
ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská
výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační
a výpočetní technika, 36 Stavebnictví, geodézie
a kartografie, 39 Speciální a interdisciplinární
obory11), pokud má osoba 2 roky praxe v obo-
ru.

§ 23

Topiči

(1) Žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti
k činnostem na vyhrazených technických zařízeních
pro topiče podle zákona musí mít odborný zácvik
v obsluze kotlů příslušné třídy a skupiny a na daný
druh paliva pod dohledem topiče v délce nejméně
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6 měsíců a odborný kurs alespoň v délce stanovené
při obsluze kotlů
a) I. třídy 50 hodin,

b) II. třídy 40 hodin,

c) III. třídy 30 hodin,

d) IV. třídy 20 hodin.

(2) K obsluze kotlů vyšší třídy nebo kotlů na
jiný druh paliva, než je oprávněn obsluhovat topič
s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na
vyhrazených technických zařízeních podle zákona,
musí osoba složit doplňkovou zkoušku k rozšíření
osvědčení u pověřené organizace podle zákona.
O délce odborného zácviku a nutnosti odborného
kurzu rozhoduje provozovatel vyhrazeného tlako-
vého zařízení na základě vyjádření revizního tech-
nika, odborný zácvik musí trvat nejméně 2 měsíce.
Při doplňkové zkoušce se postupuje podle § 21.

§ 24

Obsluha vyhrazených tlakových zařízení

(1) Obsluhovat parní a kapalinové kotle uve-
dené v § 21 odst. 2 mohou fyzické osoby, u kterých
zajistí provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení
přezkoušení komisí u provozovatele vyhrazeného
tlakového zařízení. Komise musí být tříčlenná, kde
předsedou je revizní technik kotlů. Komise ověří,
zda uchazeč splňuje předpoklady odborné způsobi-
losti podle zákona a požadavky k řádnému zajištění
činnosti v požadovaném rozsahu, kterými jsou

a) znalosti a schopnosti obsluhovat vyhrazené tla-
kové zařízení, které musí být ověřeno revizním
technikem kotlů, o čemž je vyhotoven zápis,

b) znalost pokynů a právních a ostatních předpisů
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci k provozu a

c) nejméně čtrnáctidenní praktický odborný zá-
cvik.

(2) Pro zajištění způsobilosti fyzické osoby
k obsluze provozovatel vyhrazeného tlakového za-

řízení zajistí seznámení obsluhy s potřebnými zna-
lostmi a jeho praktický odborný zácvik v obsluze
vyhrazeného tlakového zařízení.

(3) Provozovatel přezkoušením fyzické osoby
pro výkon obsluhy kotle podle odstavce 1 zajistí

a) prověření odborné způsobilosti k obsluze,

b) pravidelné prověření odborné způsobilosti ob-
sluhy nejméně každý třetí rok,

c) vyhotovení zápisů o prověření odborné způso-
bilosti podle písmen a) a b),

d) písemné určení osoby odpovědné za provozo-
vané vyhrazené tlakové zařízení, s určením je-
jích povinností a pravomocí při výkonu této
činnosti.

(4) Tlakovou nádobu smí samostatně obsluho-
vat pouze fyzická osoba, která

a) je starší 18 let,

b) je zdravotně způsobilá pro tuto práci,

c) byla s ustanoveními předpisů a příslušných po-
kynů k provozu tlakových nádob řádně sezná-
mena, prakticky zacvičena v obsluze tlakových
nádob a přezkoušena.

(5) O zacvičení a přezkoušení znalostí musí být
proveden zápis podepsaný zkušebním orgánem, kte-
rým je revizní technik nebo osoba odpovědná za
provoz tlakových nádob, a fyzickou osobou, která
obsluhuje tlakovou nádobu.

(6) Provozovatel ověřuje znalosti zaměstnanců
pověřených obsluhou tlakových nádob opakovaným
přezkušováním, nejméně jedenkrát za 3 roky. O vý-
sledku přezkoušení se provede záznam, který musí
být uschován do příštího přezkoušení.

§ 25

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 192/2022 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 192/2022 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 192/2022 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 192/2022 Sb.
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193

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2022

o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vláda nařizuje podle § 23 písm. a), b) a f) až h)
zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvis-
losti s provozem vyhrazených technických zařízení
a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanoví

a) vyhrazená technická zdvihací zařízení (dále jen
„vyhrazená zdvihací zařízení“), která předsta-
vují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví
a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení
do tříd,

b) požadavky kladené na bezpečnost provozu,
umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky,
revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhra-
zených zdvihacích zařízení a

c) požadavky kladené na způsobilost právnických
osob, odbornou způsobilost podnikajících fy-
zických osob provozujících vyhrazená zdvihací
zařízení a na případnou odbornou způsobilost
jejich zaměstnanců a způsobilost dalších práv-
nických osob a odborně způsobilých fyzických
osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených
zdvihacích zařízeních včetně způsobu prověřo-
vání jejich odborné způsobilosti k činnostem na
těchto zařízeních.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) podstatnou změnou zařízení takový zásah do

vyhrazeného zdvihacího zařízení, při kterém

dojde k zásadním změnám, které odstraní zjiš-
těná provozní rizika nebo nahradí stávající ne-
vyhovující části, a ke změně technických para-
metrů a charakteristik nebo bezpečnostních pa-
rametrů zařízení,

b) uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do
provozu okamžik, kdy je nové nebo vyhrazené
zdvihací zařízení, které prošlo podstatnou změ-
nou, po provedení předepsané ověřovací
zkoušky zařízení a uznání jeho způsobilosti
k trvalému používání a bezpečnému provozu,
uvedeno do provozu; s výjimkou výrobků sta-
novených k posuzování shody podle jiného
právního předpisu2),

c) odbornými úkony k prověření technického
stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení prová-
dění předepsaných prohlídek, odborných pro-
hlídek, kontrol, revizí, zkoušek, odborných
zkoušek, ověřovacích zkoušek a inspekčních
prohlídek ke zjištění provozních rizik,

d) odbornými úkony k navrácení vyhrazeného
zdvihacího zařízení do stavu zajišťujícího bez-
pečný provoz soubor činností, jejichž cílem je
odstranění zjištěných provozních rizik prove-
dením podstatné změny vyhrazeného zdviha-
cího zařízení,

e) zkouškou po opravě zkouška ověřující funkč-
nost, spolehlivost a bezpečnost vyhrazeného
zdvihacího zařízení po provedené opravě nebo
po odstranění závad zjištěných revizí nebo
zkouškou,

f) ověřovací zkouškou zkouška vykonaná v roz-
sahu stanoveném v souladu s právními a ostat-
ními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, popřípadě též technickými
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bez-
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2) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších
předpisů.



podmínkami výrobce, před uvedením do pro-
vozu, po rekonstrukci nebo podstatné změně
vyhrazeného zdvihacího zařízení,

g) místním provozním předpisem předpis zaměst-
navatele upravující zejména pracovní a technolo-
gické postupy pro používání vyhrazeného zdvi-
hacího zařízení a pravidla pohybu tohoto zaří-
zení a zaměstnanců v prostorech a na pracoviš-
tích zaměstnavatele,

h) systémem bezpečné práce předpis zaměstnava-
tele zpracovaný a dodržovaný při každé čin-
nosti jeřábu,

i) pracovním systémem předpis zaměstnavatele
zpracovaný a dodržovaný při každé činnosti
pracovní plošiny s motorickým pohonem a výš-
kou zdvihu přesahující 1,5 m,

j) mimořádnou zkouškou zkouška vyhrazeného
zdvihacího zařízení provedená ve stanovených
případech za účelem ověření jeho funkčnosti,
spolehlivosti a bezpečnosti,

k) vázáním břemen činnost předcházející manipu-
laci a následující po manipulaci s břemenem za
použití vázacích prostředků a prostředků pro
zavěšení a uchopení břemen.

§ 3

Vyhrazená zdvihací zařízení

(1) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou
a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s mo-

torickým pohonem o nosnosti přesahující
1 000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladko-
strojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující
5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení
pro uchopení a zavěšení břemene,

b) pracovní plošiny s motorickým pohonem a výš-
kou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací
pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové
šplhací pracovní plošiny,

c) výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo
jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou
trvalou součástí budov s povolenou dopravou
osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg
a výškou zdvihu přesahující 2 m,

d) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu a

e) regálové zakladače se svisle pohyblivými stano-
višti obsluhy a jejich přesuvny.

(2) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou

a) zdvižné vozíky,

b) zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná vý-
hradně pro montážní účely, zejména montážní
ramena, stožáry a nástavby,

c) závěsné dopravníky,

d) nakladače,

e) zdvihací čela nákladních automobilů,

f) zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadů,

g) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,

h) mechanické rampy,

i) výsuvné žebříky,

j) prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení bře-
men, které nejsou trvalou součástí zdvihacího
zařízení,

k) prostředky lidové zábavy,

l) jevištní a pódiová technologická zařízení,

m) plošiny a zařízení pro zdvihání automobilů,

n) schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny
s motorickým pohonem,

o) pomocná jednoúčelová manipulační zařízení,
která jsou součástí technologických linek strojů,

p) vrátky a

q) trvalé a dočasné jeřábové dráhy.

§ 4

Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení

(1) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními I. třídy
jsou

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s mo-
torickým pohonem o nosnosti přesahující
3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladko-
strojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující
5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení
pro uchopení a zavěšení břemene,

b) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,

c) regálové zakladače se svisle pohyblivými stano-
višti obsluhy a jejich přesuvny.

(2) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními II. tří-
dy jsou

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s moto-
rickým pohonem o nosnosti přesahující 1 000 kg
a nepřesahující nosnost 3 200 kg, včetně trvale
instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení
břemene,
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b) výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo
jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou
trvalou součástí budov s povolenou dopravou
osob a osob a nákladu, přesahující nosnost
100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,

c) pracovní plošiny s motorickým pohonem
a s výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné
zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a sto-
žárové šplhací pracovní plošiny.

§ 5

Požadavky na odbornou způsobilost osob
pro montáže, opravy, revize a zkoušky

(1) Provádí-li provozovatel opravy vyhraze-
ných zdvihacích zařízení uvedených v § 3 odst. 1
písm. c), musí být držitelem oprávnění k opravám
podle § 8 a 9 zákona.

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické oso-
by mohou provádět podstatné změny vyhrazených
zdvihacích zařízení nebo opravy prováděné z důvodu
přetížení vyhrazeného zdvihacího zařízení, kolize
vyhrazeného zdvihacího zařízení nebo po mimo-
řádné události, která mohla ovlivnit nosné části nebo
bezpečnostní komponenty vyhrazeného zdvihacího
zařízení, a opravy prováděné dodavatelským způso-
bem jen, jsou-li držitelem oprávnění podle § 8 a 9
zákona.

(3) Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích
zařízení mohou vykonávat jen osoby, které jsou
držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnos-
tem na vyhrazených technických zařízeních podle
§ 11 zákona.

(4) Druhy osvědčení pro fyzické osoby a opráv-
nění pro právnické osoby a podnikající fyzické oso-
by k činnostem na vyhrazených zdvihacích zaříze-
ních jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 6

Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazeného
zdvihacího zařízení při montáži

a uvádění do provozu

(1) Montáž vyhrazeného zdvihacího zařízení se
provádí podle průvodní dokumentace vyhrazeného
zdvihacího zařízení.

(2) Ověřovací zkoušku provádí revizní technik
před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího za-
řízení do provozu, s výjimkou výrobků, u nichž jsou

podmínky uvedení do provozu stanoveny na základě
jiného právního nebo souvisejícího předpisu2).

(3) Bylo-li vyhrazené zdvihací zařízení po
zkompletování vyzkoušené jeho výrobcem, ověřo-
vací zkouška se nevyžaduje.

§ 7

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu
vyhrazeného zdvihacího zařízení, způsob jejich

ověřování a odstranění zjištěných závad

(1) Lhůty pro provedení odborných úkonů
k prověření technického stavu vyhrazených zdviha-
cích zařízení jsou stanoveny pro jednotlivá zařízení
v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Stanoví-li průvodní
dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení lhůty
kratší, mají tyto lhůty přednost.

(2) Zprávy o kontrolách, revizích nebo zkouš-
kách, včetně záznamu o jejich provedení do provoz-
ního deníku, vyhotoví osoba, která je provedla,
v listinné nebo elektronické podobě.

(3) Vyhrazené zdvihací zařízení po opravě lze
provozovat až po ověření, že opravou nebyla ohro-
žena bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení
a že nevznikla další rizika; o ověření vyhotoví zá-
znam osoba, která opravu provedla, do provozního
deníku, nebo vystaví doklad o zkoušce podle roz-
sahu provedené opravy v souladu s právními a ostat-
ními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

(4) Provozovatel nebo jím písemně pověřená
osoba musí být neprodleně prokazatelně seznámena
s výsledkem opravy, kontroly, revize nebo zkoušky
osobou, která tento úkon provedla.

§ 8

Kontroly, revize a zkoušky vyhrazeného
zdvihacího zařízení

(1) Mimořádná zkouška vyhrazeného zdviha-
cího zařízení se provede

a) po provedené podstatné změně vyhrazeného
zdvihacího zařízení,

b) po přemístění vyhrazeného zdvihacího zařízení,
u kterého nelze vyloučit, že přemístěním došlo
ke změně jeho technických nebo funkčních
vlastností,

c) po opravě vyhrazeného zdvihacího zařízení,
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která byla provedena z důvodu přetížení vyhra-
zeného zdvihacího zařízení, kolize vyhrazeného
zdvihacího zařízení nebo po mimořádné udá-
losti, která mohla ovlivnit jeho nosné části nebo
bezpečnostní komponenty.

(2) Mimořádnou zkoušku provede a její rozsah
stanoví revizní technik vyhrazených zdvihacích za-
řízení s kvalifikací pro zkoušené zařízení.

(3) Po provedené opravě nebo po odstranění
závad zjištěných revizí, kontrolou nebo zkouškou,
které měly vliv na bezpečnost provozu vyhrazeného
zdvihacího zařízení, se ověří kvalita provedených
prací zkouškou po opravě.

(4) Zkoušku po opravě provede a její rozsah
stanoví revizní technik vyhrazených zdvihacích za-
řízení s kvalifikací pro zkoušené zařízení.

§ 9

Revizní zpráva vyhrazených zdvihacích zařízení

Revizní zpráva vyhrazeného zdvihacího zaří-
zení obsahuje

a) název a sídlo právnické osoby, jméno, popří-
padě jména, a příjmení a sídlo podnikající fy-
zické osoby, která revidované vyhrazené zdvi-
hací zařízení provozuje nebo bude provozovat,

b) určení, zda se jedná o revizi, zkoušku nebo
mimořádnou zkoušku, a uvedení předpisu, po-
dle kterého byla vykonána,

c) popis a technické parametry revidovaného vy-
hrazeného zdvihacího zařízení,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, podpis a evi-
denční číslo osvědčení revizního technika, který
revizi nebo zkoušku provedl; v případě elektro-
nického předání revizní zprávy musí být elek-
tronický dokument potvrzen elektronickým
podpisem3),

e) datum zahájení a ukončení revize, zkoušky
nebo mimořádné zkoušky, datum vypracování
revizní zprávy a jejího předání a dobu platnosti
revizní zprávy,

f) soupis použitých měřicích přístrojů,

g) seznam podkladů použitých k provedení revize,

zkoušky nebo mimořádné zkoušky, včetně je-
jich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,

h) soupis provedených úkonů, jako je například
prohlídka, zkouška, měření včetně zjištěných
hodnot nebo vyhodnocení,

i) soupis zjištěných závad s uvedením právních
a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, k jejichž porušení
došlo,

j) soupis zjištěných nebezpečí, která se mohou
stát rizikem ohrožení života, zdraví a bezpeč-
nosti osob nebo ohrožení majetku nebo život-
ního prostředí,

k) slovní zhodnocení, zda technický stav vyhraze-
ného zdvihacího zařízení

1. splňuje požadavky bezpečného a spolehli-
vého provozu,

2. vykazuje ostatní závady uvedené v soupisu
zjištěných závad; do doby jejich odstranění
je další provoz možný podle podmínek sta-
novených provozovatelem na základě dopo-
ručení revizního technika,

3. je nevyhovující v důsledku závad uvedených
v soupisu zjištěných závad, které vytvářejí
rizika ohrožení života, zdraví a bezpečnosti
fyzických osob při provozu tohoto zařízení,

l) vyhodnocení případných záznamů o výsledcích
provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňo-
vání závad zjištěných při předchozí revizi,
zkoušce nebo při provozu a údržbě vyhraze-
ného zdvihacího zařízení,

m) potvrzení o předání revizní zprávy revizním
technikem.

§ 10

Požadavky na bezpečnost vyhrazených
zdvihacích zařízení

(1) Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zaří-
zení

a) určí pověřenou osobu odpovídající za provoz
vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na
základě písemného pověření za provozovatele
a zajistí její seznámení s požadavky právních
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a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci,

b) udržuje vyhrazené zdvihací zařízení v takovém
technickém stavu, aby byl zajištěn jeho bez-
pečný a spolehlivý provoz v souladu s poža-
davky uvedenými v příloze č. 3 k tomuto na-
řízení; v případě výskytu nebezpečných situací
přímo ohrožujících zdraví zúčastněných osob
bezprostředně vyřadí vyhrazené zdvihací zaří-
zení z provozu,

c) zajistí, pokud není u vyhrazeného zdvihacího
zařízení k dispozici, jeho průvodní dokumen-
taci u výrobce nebo dodavatele zařízení; pokud
výrobce nebo dodavatel zanikl a nemá právního
nástupce, stanoví požadavky pro bezpečný pro-
voz vyhrazeného zdvihacího zařízení místním
provozním předpisem,

d) udržuje průvodní dokumentaci a vede o pro-
vozu vyhrazeného zdvihacího zařízení zá-
znamy do provozního deníku v souladu s poža-
davky právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e) zajistí podmínky pro provádění prohlídek, kon-
trol, revizí a zkoušek na vyhrazeném zdvihacím
zařízení a jejich řádné vykonání ve lhůtách sta-
novených právními a ostatními předpisy k zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

f) přijímá nápravná opatření pro odstranění zjiště-
ných závad a minimalizaci provozních rizik;
zjištěné nedostatky a závady jsou podkladem
pro další provoz, plánování údržby a provedení
oprav vyhrazeného zdvihacího zařízení,

g) u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených
na trh po nabytí účinnosti jiného právního
předpisu v oblasti posuzování shody3) aktuali-
zuje místní provozní předpis a související do-
kumentaci v částech týkajících se zajištění pro-
vozuschopnosti vyhrazeného zdvihacího zaří-
zení v případě, že se mění účel jeho používání
nebo okolní podmínky jeho provozu.

(2) Právnická osoba a podnikající fyzická
osoba, která provádí montáž nebo opravy vyhraze-
ných zdvihacích zařízení, svou činnost zajistí dosta-
tečným počtem odborně způsobilých osob, technic-
kým vybavením a přístroji a zpracuje postupy pro
výkon odborných činností podle oprávnění vyda-
ného podle § 8 a 9 zákona tak, aby byly provedeny
všechny úkony potřebné k zajištění bezpečného pro-

vozu vyhrazených zdvihacích zařízení vyplývající
z návodu k používání, z právních a ostatních před-
pisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a z místního provozního předpisu.

§ 11

Požadavky na způsobilost osob k opravám
vyhrazených zdvihacích zařízení

(1) Osobou odborně způsobilou k opravám vy-
hrazených zdvihacích zařízení je zletilá, svéprávná
a zdravotně způsobilá fyzická osoba splňující odbor-
nou praxi a vzdělání podle přílohy č. 4 k tomuto
nařízení, která absolvovala zaškolení u zaměstnava-
tele, u něhož pracovala pod dohledem určené osoby
odborně způsobilé k opravám vyhrazených zdviha-
cích zařízení. Délku zaškolení stanovuje zaměstna-
vatel vnitřním předpisem.

(2) Ověřování odborné způsobilosti k opravám
provádí právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, která je držitelem oprávnění k opravám a pro-
vedla zaškolení. O ověření odborné způsobilosti vy-
staví doklad.

§ 12

Požadavky na způsobilost pověřených osob
k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení

nebo k vázání břemen

(1) Pověřená osoba musí být řádně zaškolena.
Rozsah a četnost školení písemně stanoví provozo-
vatel vyhrazeného zdvihacího zařízení.

(2) Osobou způsobilou k obsluze vyhrazených
zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen, s výjim-
kou výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladu,
je fyzická osoba splňující požadavky právních
a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, která absolvovala školení s praktic-
kým zácvikem pod dozorem kvalifikované osoby
provozovatele zařízení. Kvalifikovanou osobou je
obsluha zařízení nebo vazač břemen.

(3) Ke zkoušce z odborné způsobilosti k ob-
sluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání
břemen může být připuštěn zletilý uchazeč, který je
zdravotně způsobilý k obsluze vyhrazeného zdviha-
cího zařízení nebo k vázání břemen, který absolvoval
školení a praktický zácvik v rozsahu stanoveném
místním provozním předpisem provozovatele podle
druhu a typu vyhrazeného zdvihacího zařízení a spl-
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ňuje další požadavky podle právních a ostatních
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.

(4) Zkouška z odborné způsobilosti k obsluze
vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených v § 3
odst. 1 písm. a) tohoto nařízení a vazače břemen se
koná před zkušební komisí, která se skládá z před-
sedy a nejméně dvou dalších členů. Předsedou ko-
mise je revizní technik s osvědčením pro příslušný
druh a rozsah vyhrazeného zdvihacího zařízení.

(5) O zkoušce se sepisuje zápis. V případě klad-
ného výsledku zkoušky je uchazeči vydán doklad
o způsobilosti k obsluze vyhrazeného zdvihacího
zařízení anebo pro vázání břemen; zápis o zkoušce
je nedílnou součástí tohoto dokladu.

(6) Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného
zdvihacího zařízení anebo vázání břemen se provádí
přezkoušením v rámci opakovaného školení nejpoz-

ději jednou za 2 roky, a to v souladu s odstavci 3 a 4.
O výsledku ověření znalostí musí být učiněn zápis
podle odstavce 5.

§ 13

Přechodné ustanovení

Doklady o způsobilosti pověřených osob a k ob-
sluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání
břemen vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení se považují za platné do doby pozbytí jejich
platnosti, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

§ 14

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

Sbírka zákonů č. 193 / 2022Strana 2386 Částka 89



Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.
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194

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2022

o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních
a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Vláda nařizuje podle § 23 písm. d), e), g) a h)
zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvis-
losti s provozem vyhrazených technických zařízení
a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanoví

a) požadavky kladené na odbornou způsobilost
fyzických osob, které vykonávají obsluhu
a práci na elektrických zařízeních bez napětí,
v blízkosti elektrických zařízení pod napětím
a na elektrických zařízeních pod napětím a které
provádějí revize na vyhrazených elektrických
zařízeních,

b) požadavky kladené na odbornou způsobilost
k výkonu činnosti na elektrických zařízeních
pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby
a jejich zaměstnance, pokud jde o provozování
činností uvedených v písmeni a),

c) požadavky na prověřování odborné způsobi-
losti osob uvedených v písmenech a) a b)
a stupně odborné způsobilosti k výkonu čin-
nosti na elektrických zařízeních těchto osob,

d) způsob a obsah zkoušky z odborné způsobi-
losti a náležitosti dokladu o úspěšném vykonání
zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu čin-
ností v elektrotechnice,

e) požadavky kladené na fyzické osoby, které za-
jišťují odborný výkon činností na vyhrazených
elektrických zařízeních podle jednotlivých

druhů, pokud jde o jejich montáž, opravy, re-
vize v rozsahu oprávnění podle § 8 odst. 2 zá-
kona vůči příslušnému vyhrazenému technic-
kému zařízení.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) odbornou kvalifikací

1. ukončené střední vzdělání, střední vzdělání
s výučním listem, střední vzdělání s maturitní
zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ze
skupiny oborů 26 Elektrotechnika, teleko-
munikační a výpočetní technika,

2. ukončené vysokoškolské bakalářské, magis-
terské nebo doktorské vzdělání z oblasti
vzdělávání Elektrotechnika,

3. ukončené střední vzdělání, střední vzdělání
s výučním listem nebo střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou v jiném oboru, které obsa-
hově splňuje požadavky na elektrotechnické
vzdělání,

4. ukončené vysokoškolské bakalářské, magis-
terské nebo doktorské vzdělání z jiné oblasti
vzdělávání, které obsahově splňuje poža-
davky na elektrotechnické vzdělání,

5. úplná profesní kvalifikace získaná podle ji-
ného právního předpisu2) a zveřejněná v Ná-
rodní soustavě kvalifikací pod oborem kvali-
fikace „Elektrotechnika, telekomunikační
a výpočetní technika“,
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b) profesní kvalifikací kvalifikace získaná podle ji-
ného právního předpisu3),

c) činností na elektrickém zařízení a v jeho blíz-
kosti obsluha a práce na elektrickém zařízení
a v jeho blízkosti, při které může dojít k úrazu
elektrickým proudem,

d) samostatnou činností na elektrickém zařízení
a v jeho blízkosti činnost, která je prováděna
na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti bez
nezbytnosti dohledu nebo dozoru jiné osoby,

e) elektrickým zařízením zařízení silové, sdělo-
vací, řídící a zvláštní, které ke své činnosti nebo
působení využívá účinků elektrických nebo
elektromagnetických jevů a systém ochrany
před bleskem, přepětím a statickou elektřinou,

f) odpovědnou osobou pověřená osoba právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby, která
provozuje elektrické zařízení, k jejímž povinno-
stem patří zajištění bezpečného provozu elek-
trického zařízení a stanovení pravidel při vý-
konu jednotlivých činností na zařízení a organi-
zaci nebo uspořádání místa výkonu těchto čin-
ností.

§ 3

Požadavky kladené na odbornou způsobilost
k výkonu činnosti na elektrických zařízeních

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba
provozující elektrické zařízení nebo provádějící čin-
nosti na elektrických zařízeních zajistí, aby činnosti
a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich
blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen
odborně způsobilé fyzické osoby podle § 19 zákona
se splněním požadavků na jejich způsobilost podle
§ 4, 6 a 7 a osoby odborně způsobilé k výkonu čin-
nosti na elektrických zařízeních podle § 11 zákona se
splněním požadavků na jejich způsobilost podle § 8.

(2) Za činnost na elektrickém zařízení vyžadu-
jící odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se
nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého
a nízkého napětí.

(3) Odpovědná osoba kontroluje, aby činnosti
a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich

blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen
osoby odborně způsobilé k dané činnosti na elektric-
kém zařízení podle § 4 až 8. Některé z činností od-
povědné osoby uvedených v § 2 písm. f) mohou být
delegovány na další osoby.

(4) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba
provozující elektrické zařízení nebo provádějící čin-
nosti na elektrických zařízeních zajistí, aby osoby
odborně způsobilé k výkonu činnosti na elektric-
kých zařízeních podle § 4, 6 a 7 byly pravidelně
školeny o právních a ostatních předpisech k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) vztahujících
se k výkonu jejich činnosti, aby jejich znalosti byly
pravidelně prohlubovány, a to v souladu s vnitřním
předpisem právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby. Nemá-li právnická osoba nebo podnikající
fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení,
vnitřní předpis uvedený ve větě první zpracován, za-
jistí školení odborně způsobilých osob v rozsahu
požadovaném ve větě první nejméně jednou ročně.

(5) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba
ve spolupráci s příslušným školským zařízením za-
jistí, aby žáci a studenti elektrotechnických oborů
v rámci praktické výuky před zahájením činností
na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti splnili
požadavky na osoby poučené podle tohoto nařízení
a prováděli na elektrických zařízeních a v jejich blíz-
kosti jen takovou činnost, která odpovídá jejich po-
stupně nabývaným odborným znalostem, a to vždy
pod vedením určené osoby s odbornou způsobilostí
odpovídající charakteru činnosti.

§ 4

Osoba poučená

(1) Osoba poučená je odborně způsobilá osoba
podle § 19 zákona, která byla v rozsahu své činnosti
školena o právních a ostatních předpisech k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) pro činnost
na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále
byla školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik
na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upo-
zorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními,
seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci
při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto
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znalosti ověřeny; za osobu poučenou se považuje
rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto
nařízení pozbylo platnosti, přičemž tato osoba může
po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k vý-
konu činností v elektrotechnice opět získat stupeň
odborné způsobilosti osoby znalé.

(2) Obsah a časový rozsah poučení podle od-
stavce 1 jsou stanoveny právnickou osobou nebo
podnikající fyzickou osobou, která provozuje elek-
trické zařízení nebo provádí činnosti na elektrických
zařízeních podle § 3 odst. 1, s ohledem na charakter
a rozsah činnosti na elektrických zařízeních, kterou
mají osoby poučené vykonávat.

(3) O poučení a ověření znalostí musí být pro-
veden zápis, který vyhotoví osoba znalá, která po-
učení a ověření provedla. V zápisu musí být přesně
vymezen rozsah poučení a specifikace pracoviště.

(4) Rozsah činností, které může osoba poučená
vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) pro
činnost na elektrických zařízeních včetně místních
provozních bezpečnostních předpisů. Osoba po-
učená zejména vykonává

a) samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez
omezení napětí, s omezením, že se může dotý-
kat jen těch částí zařízení, které jsou pro ob-
sluhu určeny,

b) práci podle pokynů na elektrických zařízeních
malého a nízkého napětí bez napětí a v jejich
blízkosti,

c) práci s dohledem na elektrických zařízeních vy-
sokého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,

d) práci s dohledem osoby znalé v blízkosti nekry-
tých živých částí elektrických zařízení nízkého
napětí pod napětím, v bezpečné vzdálenosti od
nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chrá-
nícím před nahodilým dotykem s živou částí,

e) práci pod dozorem osoby znalé v blízkosti ne-
krytých živých částí elektrických zařízení vy-
sokého napětí pod napětím,

f) práci na elektrickém zařízení ve zvláštních pří-
padech, na které právnická osoba nebo podni-
kající fyzická osoba, která provozuje elektrické
zařízení, zpracovala a vydala zvláštní pracovní
postup, se kterým byla osoba poučená předem
a opakovaně ve stanovených lhůtách seznámena
a byla prakticky zacvičena k této činnosti; o se-

známení se vyhotoví zápis, který podepíše
osoba poučená spolu s osobou, která seznámení
provedla.

§ 5

Osoba znalá

(1) Osobou znalou je

a) osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen
„elektrotechnik“),

b) osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „ve-
doucí elektrotechnik“) a

c) revizní technik.

(2) Osoba znalá je odborně způsobilá vykoná-
vat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu
vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z od-
borné způsobilosti k výkonu činností v elektrotech-
nice podle § 19 zákona.

(3) Revize vyhrazených elektrických zařízení
vykonává na základě zákona revizní technik s osvěd-
čením o odborné způsobilosti k činnostem na vy-
hrazených elektrických zařízeních příslušného roz-
sahu pro provádění revizí.

§ 6

Elektrotechnik

(1) Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifi-
kací podle § 2 písm. a), která po zaškolení složila
zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností
v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektro-
technik vykonává činnosti na elektrických zařízeních
a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních
případů vycházejících z hodnocení rizik.

(2) Minimální požadovanou odbornou praxi
stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých
činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná
osoba, a to místním provozním bezpečnostním před-
pisem4). Pro osoby bez elektrotechnické praxe sta-
noví místní provozní bezpečnostní předpis dohled
osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nej-
méně 1 roku.

(3) Ověření znalostí zkouškou stanovenou
v § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž
předsedou musí být osoba odborně způsobilá k pro-
vádění revizí podle § 11 zákona. Ověření znalostí
formou zkoušky stanovené v § 9 pro práce na elek-
trickém zařízení provozovatele přenosové soustavy
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a provozovatele distribuční soustavy držitele licence
na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci
elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise,
jejímž předsedou může být pouze odpovědná osoba
příslušného provozovatele elektrického zařízení
s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika
podle tohoto nařízení.

(4) Zaškolení a rozsah zkoušky z odborné způ-
sobilosti k výkonu činností v elektrotechnice odpo-
vídá rozsahu požadované odborné způsobilosti k vy-
konávaným činnostem.

(5) Rozsah odborné způsobilosti podle od-
stavce 4 se stanovuje podle

a) rozsahu napětí

1. do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stej-
nosměrného napětí, nebo

2. bez omezení napětí a

b) druhu zařízení, jde-li o zařízení v objektech bez
nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbu-
chu.

(6) Zkušební komise může rozsah dokladu
o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu sku-
tečně prováděných činností.

(7) Odpovědná osoba je na základě rizik pro
konkrétní činnosti na elektrickém zařízení opráv-
něna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno
nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací
podle § 2 písm. b); odpovědná osoba vystaví pí-
semný doklad podle vzoru uvedeného v příloze
č. 1 k tomuto nařízení o tom, že pro daný typ čin-
nosti stanovila jako dostatečnou kvalifikaci profesní
kvalifikaci a přesně specifikuje rozsah činností, který
nesmí přesahovat obsahem rámec rozsahu činností
příslušné profesní kvalifikace. Rozsah zkoušky z od-
borné způsobilosti k výkonu činností v elektro-
technice a doklad o úspěšném složení zkoušky
z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektro-
technice je v tomto případě omezen na činnosti
do 1 kV střídavého napětí nebo do 1,5 kV stejno-
směrného napětí v objektech bez nebezpečí výbu-
chu. Vydaný doklad omezuje rozsah činností a je
platný pouze pro činnosti pro příslušnou právnickou
osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

(8) Osoby, které se pro dále stanovený okruh
činností považují za elektrotechniky podle od-
stavce 1, přestože nesplňují stanovené požadavky
na odbornou kvalifikaci k výkonu činností v elektro-
technice pro osoby znalé, jsou

a) pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojo-
vých ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání,
v rámci výuky složili zkoušky z elektrotech-
niky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili zá-
věrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo ja-
derné fyziky na střední odborné škole, a kteří
vykonávají experimentální práci na vymezených
vědeckých, výzkumných nebo vývojových pra-
covištích, pokud složili po zaškolení zkoušku
z odborné způsobilosti k výkonu činností
v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných čin-
ností, a

b) učitelé, kteří používají při výuce na školách
elektrická zařízení pod napětím, pokud byli
v používání zařízení zaškoleni a jejich znalosti
právních a ostatních předpisů k zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci4) souvisejí-
cích s jejich činností byly ověřeny v rozsahu
stanoveném v § 9.

§ 7

Vedoucí elektrotechnik

(1) Vedoucím elektrotechnikem může být pou-
ze osoba, která má odbornou kvalifikaci podle § 2
písm. a), splňuje požadavek minimální délky od-
borné praxe podle odstavce 2 a po zaškolení složila
zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností
v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Vedoucí
elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti,
které může vykonávat elektrotechnik, řízení čin-
ností, řízení provozu a projektování vyhrazených
elektrických zařízení, které není předmětem autori-
zace podle jiného právního předpisu5).

(2) Minimální délka požadované odborné praxe
vykonané na elektrických zařízeních podle jejich
rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího elek-
trotechnika činí
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a) 2 roky pro rozsah označený jiným právním
předpisem6) jako E2A a E3A,

b) 3 roky pro rozsah označený jiným právním
předpisem6) jako E1A, E2B a E3B, a

c) 4 roky pro rozsah označený jiným právním
předpisem6) jako E1B.

(3) Z minimální délky odborné praxe podle od-
stavce 2 musí být absolvována praxe na elektrických
zařízeních příslušného druhu a napětí v trvání nej-
méně 1 roku. Pro účely tohoto nařízení se rozsah
zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností
v elektrotechnice stanovuje v souladu s rozsahem
oprávnění podle přílohy č. 3 k nařízení vlády o vy-
hrazených technických elektrických zařízeních a po-
žadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

(4) Ověření znalostí zkouškou stanovenou
v § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž
předsedou musí být osoba odborně způsobilá k pro-
vádění revizí podle § 11 zákona. Ověření znalostí
formou zkoušky stanovené v § 9 pro práce na elek-
trickém zařízení provozovatele přenosové soustavy
a provozovatele distribuční soustavy držitele licence
na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci
elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise,
jejímž předsedou může být pouze odpovědná osoba
příslušného provozovatele elektrického zařízení
s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika
podle tohoto nařízení a další člen komise bude osoba
s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika
podle tohoto nařízení.

(5) Zaškolení a rozsah zkoušky z odborné způ-
sobilosti k výkonu činností v elektrotechnice musí
odpovídat rozsahu požadované odborné způsobi-
losti.

(6) Rozsah odborné způsobilosti podle od-
stavce 5 se stanovuje podle

a) rozsahu napětí

1. do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stej-
nosměrného napětí, nebo

2. bez omezení napětí a

b) druhu zařízení, jde-li o zařízení v objektech bez
nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbu-
chu.

(7) Zkušební komise může rozsah dokladu
o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu sku-
tečně prováděných činností.

(8) Absolventi přírodovědecké fakulty vysoké
školy oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v la-
boratořích škol všech stupňů a nesplňují stanovené
požadavky na odbornou kvalifikaci pro osoby znalé,
se považují na svých pracovištích za vedoucí elektro-
techniky, pokud složili po zaškolení zkoušku z od-
borné způsobilosti k výkonu činností v elektro-
technice v rozsahu vykonávaných činností.

§ 8

Revizní technik

(1) Revizním technikem může být pouze
osoba, která má odbornou způsobilost získanou po-
dle zákona, je držitelem platného osvědčení k prová-
dění revizí elektrických zařízení, je osobou odborně
způsobilou podle § 7 a splňuje požadavek minimál-
ního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2.

(2) Minimální délka požadované odborné praxe
vykonané na elektrických zařízeních podle jejich
rozsahu a druhu k výkonu činnosti revizního tech-
nika činí
a) 4 roky pro rozsah označený jiným právním

předpisem6) jako E1A a E2A,

b) 2 roky pro rozsah označený jiným právním
předpisem6) jako E3A,

c) pro rozsah označený jiným právním předpi-
sem6) jako E1B a E2B 4 roky pro druh A
a 1 rok pro druh B,

d) pro rozsah označený jiným právním předpi-
sem6) jako E3B 2 roky pro druh A a 1 rok
pro druh B.

§ 9

Školení a zkouška z odborné způsobilosti
k výkonu činností v elektrotechnice

(1) Předmětem školení a zkoušek z odborné
způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice
jsou

a) znalosti povinností vyplývajících z právních
a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
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a ochrany zdraví při práci4) souvisejících s čin-
ností na elektrickém zařízení příslušného druhu
a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat,
popřípadě řídit,

b) teoretické a praktické znalosti o poskytování
první pomoci, zejména při úrazech elektrickým
proudem,

c) pracovní a technologické postupy, provozní
a bezpečnostní pokyny, zdroje a příčiny rizik,
které souvisí s činností na elektrickém zařízení
příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená
osoba vykonávat, popřípadě řídit, a

d) další zásadní skutečnosti a informace mající do-
pad na bezpečnost práce a provozu při činnos-
tech na elektrickém zařízení.

(2) Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu
činností v elektrotechnice se skládá ze 2 částí, a to z

a) písemného testu o minimálně 10 otázkách, a to
v rozsahu odstavce 1 písm. a) a b), a

b) ústního pohovoru zaměřeného na výsledek tes-
tu, případné chyby učiněné v testu, otázky za-
měřené na odbornou problematiku podle roz-
sahu a zaměření zkoušené osoby, a otázky tý-
kající se postupů a pokynů a dalších zásadních
skutečností a informací uvedených v odstavci 1
písm. c) a d).

(3) Osoba, která úspěšně složí zkoušku podle
odstavce 2, obdrží doklad o úspěšném složení
zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností
v elektrotechnice, jehož vzor je uveden v příloze č. 2
k tomuto nařízení.

(4) Předseda komise

a) připravuje, vede a vyhodnocuje zkoušku podle
odstavce 2,

b) pořizuje o zkoušce podle odstavce 2 protokol,
který obsahuje informace o průběhu a obsahu
zkoušky, vyhodnocení zkoušky a podpisy
všech členů zkušební komise a zkoušené osoby;
vzor protokolu je uveden v příloze č. 3 k tomuto
nařízení,

c) zajistí uchování protokolu o zkoušce z odborné

způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice
po dobu nejméně 6 let a nejdéle po dobu 7 let
u právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby, u níž se zkouška skládá, a

d) vystavuje jménem právnické osoby nebo pod-
nikající fyzické osoby, u níž se zkouška skládá,
doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné
způsobilosti k výkonu činností v elektrotech-
nice.

(5) Před zahájením zkoušky z odborné způso-
bilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle od-
stavce 2 žadatel předloží předsedovi komise doklad
prokazující

a) odbornou nebo profesní kvalifikaci, a to v roz-
sahu stanoveném pro daný stupeň odborné
způsobilosti, je-li pro daný stupeň odborné
způsobilosti tento doklad požadován, a to v ori-
ginále nebo úředně ověřené kopii,

b) délku praxe, která se prokazuje potvrzením za-
městnavatele nebo čestným prohlášením zkou-
šené osoby, a to nejméně v délce stanovené pro
daný stupeň odborné způsobilosti, je-li pro
daný stupeň odborné způsobilosti tento doklad
požadován, a

c) skutečnost, že odborná kvalifikace splňuje po-
žadavky kladené na elektrotechnické vzdělání
stanovené tímto nařízením, a to v případě, že
z předloženého dokladu prokazujícího odbor-
nou kvalifikaci není zcela zřejmé, že se jedná
o odbornou kvalifikaci elektrotechnickou; do-
klad podle tohoto písmene může vydat škola,
která vystavila doklad o odborné kvalifikaci,
nebo Ministerstvo školství mládeže a tělový-
chovy podle jiného právního předpisu7).

(6) Školení a zkouška z odborné způsobilosti
k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu sta-
noveném v odstavci 1 písm. c) může být nahrazena
potvrzením vydaným odpovědnou osobou příslušné
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
prokazujícím, že daná osoba prochází těmito škole-
ními zakončenými ověřením znalostí v pravidelných
intervalech stanovených vnitřními předpisy dané
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právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.
Vzor tohoto potvrzení je uveden v příloze č. 4 k to-
muto nařízení.

§ 10

Přechodné ustanovení

Osvědčení o odborné způsobilosti v elektro-
technice vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení se považují za doklad o odborné způsobi-
losti podle tohoto nařízení, přičemž
a) pracovník znalý a pracovník znalý pro samo-

statnou činnost je považován za elektrotechnika
podle tohoto nařízení a

b) pracovník pro řízení činnosti, pro řízení čin-
nosti prováděné dodavatelským způsobem
a pro řízení provozu je považován za vedoucího
elektrotechnika podle tohoto nařízení.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
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