
 

IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK OZNAČENÝCH JAKO ZÁSADNÍ K MATERIÁLU S  NÁZVEM: 
Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních) 
 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 3. října 2018 s termínem 
dodání stanoviska do 31. října 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Obecně k 
návrhu 

MF Obecně 
Požadujeme změnu názvu zákona a v 
návaznosti na ni  
i nahrazení termínu „vyhrazená technická 
zařízení“ (a to jak v zákoně i tak i v důvodové 
zprávě) jiným, vhodnějším termínem. Termín 
„vyhrazená technická zařízení“ je velmi obecný 
a neurčitý, a proto jej není vhodné používat pro 
specifická technická zařízení s určitými 
vlastnostmi. Pojem „technické zařízení“ je 
používán například v zákoně č. 186/2016 Sb., 
zákon o hazardních hrách, jehož  
je Ministerstvo financí gestorem, v souvislosti s 
tzv. technickou hrou, která představuje jeden ze 
základních druhů hazardní hry. V případě 
použití pojmu „vyhrazená technická zařízení“ by 
do budoucna mohly vznikat střety a výkladové 
problémy v oblasti těchto dvou právních úprav. 
Vzhledem k tomu, že zákon se týká technických 
zařízení  
„se zvýšenou mírou ohrožení života, zdraví a 
bezpečnosti“ (§ 3 odst. 1, důvodová zpráva, 
obecná část, A), považuje se za vhodnější jej 
nazvat například „zákon o nebezpečných 
technických zařízeních“ a v souvislosti  s tím 
upravit i samotný pojem používaný v textu 
zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 
 
Pojem vyhrazená technická zařízení, jako konkrétní pojem, je v právních předpisech ČR zaveden již po 
dobu 50 let (viz zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů), aniž by takto vyvolával střety a výkladové problémy vůči jinému používanému 
pojmu „technické zařízení“. Jde o určitou, popsanou výseč technických zařízení, která jsou pro své 
specifické vlastnosti (ne pouze nebezpečné ale zvlášť nebezpečné) vyhrazena ke spolupůsobení státu 
při stanovení zvláštních povinností k odborné způsobilosti, uvádění do provozu a provozování zařízení 
a také při stanovení dalších specifik pro jednotlivá VTZ.  
Termín vyhrazená technická zařízení je již od počátku jeho účinnosti zaveden též do zákona č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (viz § 3, 20, 33). SUIP má již dnes 
v dané oblasti svěřenou kontrolní pravomoc, když § 3 odst. 1písm. d) zákona o inspekci stanoví, že 
Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění 
bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních 
předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Jak je jasně patrné z výše 
citovaného ustanovení, pojem vyhrazená technická zařízení a technická zařízení koexistují i v rámci 
této právní úpravy jako dva odlišné (a jednoznačně odlišitelné) pojmy. Kontrolní orgány i odborná 
veřejnost pojmosloví aplikují bez zásadních problémů. Jedná se o ustálenou terminologii. Obava, že by 
mohlo docházet k nejasnostem mezi těmito pojmy je hlediska našeho názoru neopodstatněná. Termín 
vyhrazená technická zařízení používá například též zákon č. 61/1968 Sb., 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a s pojmem pracuje i 
soudní judikatura (viz např. 5 As 137/2016 – 33).  
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MF Obecně 
Je třeba vyjasnit, jakou povahu má mít činnost 
pověřené organizace a v závislosti na tom i 
poplatky za tuto činnost. Jde-li o přenos výkonu 
činnosti orgánu veřejné moci  
a má-li tedy poplatek za tuto činnost 
veřejnoprávní charakter, je nutné vyslovit 
zásadní nesouhlas navrženou právní úpravou 
poplatku, podle které všechny základní 
konstrukční prvky poplatku, s výjimkou 
předmětu, mají být stanoveny prováděcí 
vyhláškou (ustanovení § 5 odst. 3 a § 18 odst. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 a § 55 odst. 1 zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, a článku II zákona č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 
znění pozdějších předpisů, má možnost zřídit organizaci v rámci své rezortní působnosti a vymezit její 
účel i předmět činnosti, a to i v oblasti bezpečností vyhrazených technických zařízení. Aby bylo možné 
zachovat daný koncept i po zrušení zákona o státním odborném dozoru, byla úprava zakotvena i do 
navrhovaného zákona. Pověřená organizace bude stejně jako dosud ve stanovených případech 
provádět vyjmenované činnosti na úseku vyhrazených technických zařízení. Je tím dán právní rámec a 
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2). 
Podle ustanovení článku 11 odst. 5 Listiny lze 
daně  
a poplatky ukládat jen na základě zákona, 
přičemž pojem „na základě zákona“ se pokusil 
vymezit Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 
3/95 („malé pivovary“), v němž dovodil, že 
neurčité zmocnění pro vydání prováděcího 
předpisu je v rozporu s tímto ustanovením. 
Nevyslovil se proti samotnému zmocnění k 
vydání takového předpisu, pouze proti šíři 
tohoto zmocnění. V daném případě je zákonem 
přímo vymezen pouze jeden ze základních 
konstrukčních prvků, a to předmět poplatku, 
zatímco všechny ostatní základní konstrukční 
prvky mají být vymezeny prováděcí vyhláškou. 
Lze se oprávněně domnívat, že v návaznosti na 
výše uvedený nález Ústavního soudu je taková 
šíře zmocnění v rozporu s ustanovením čl. 11 
odst. 5 Listiny. 
Na základě výše uvedených argumentů 
požadujeme, aby všechny základní konstrukční 
prvky poplatku byly uvedeny přímo v zákoně, 
čímž bude nahrazeno zmocňovací ustanovení § 
5 odst. 3 zákona o vyhrazených technických 
zařízeních a přechodné ustanovení § 19 odst. 4 
se stane nadbytečným. Nadto je třeba upravit 
vztah k procesnímu předpisu upravujícímu 
správu daní, poplatků a jiných obdobných 
peněžitých plnění, kterým je zákon 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, resp. vyjasnit 
vazbu na § 2 tohoto zákona a upravit případné 
speciální normy vůči obecným normám v tomto 
zákoně, bude-li pro to odůvodnitelná potřeba. 
Není možné převzít svou podstatou 
pravděpodobně protiústavní, archaickou a 
moderním trendům daňové legislativy 
nepřizpůsobenou právní úpravu.  
Má-li mít činnost pověřené organizace povahu 
soukromoprávní, je třeba objasnit, z čeho 
taková skutečnost plyne. V takovém případě 
nelze za tuto činnost vybírat plnění označené 
zákonem jako „poplatek“, neboť tento pojem je 
v právním řádu vyhrazen pro nenávratná, 
nedobrovolná, ekvivalentní a nesankční 
peněžitá plnění ukládaná na základě zákona 
spravovaná státem nebo jinými osobami 
vykonávajícími veřejnou správu, která jsou 
veřejnými příjmy veřejných rozpočtů. Lze využít 
například pojmu „úplata“. V této souvislosti 

kontinuita v předmětné oblasti a TIČR je i v přechodných ustanovení uveden jako jediný subjekt, který 
činnosti pověřené organizace bude vykonávat. Povaha pověřené organizace je taktéž upravena 
v návrhu zákona.  
 
V dohodě s připomínkovým místem bude do návrhu vloženo: 
§ 5 odst. 3 : „Ve věcech správy správních poplatků spadajících do působnosti pověřené organizace je 
pověřená organizace podřízena ministerstvu.“ 
Odůvodnění: Navržené ustanovení je obdobou ustavení § 1 odst. 12 zákona č. 388/1991 Sb., o 
Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho vtělení do 
zákona je důležité zejména pro určení orgánu, na který se budou vztahovat ustanovení daňového řádu 
týkající se nadřízeného správce daně. Cílem je vyřešit spory o to, zda tímto orgánem má být 
Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Ministerstvo financí. 
 
Do návrhu zákona bude vložena ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o správních poplatcích, kterou 
připravilo MF, v návaznosti na tuto úpravu bude v návrhu zákona změněna provazba na moment 
úhrady poplatku, protože je třeba poplatek vázat na žádost samotnou. 
 
Pro úplnost lze uvést, že rozsah osvobozování od správních poplatků bude shodný s obecnou právní 
úpravou. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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upozorňujeme na skutečnost, že v takovém 
případě může taková soukromoprávní úplata 
podléhat dani z přidané hodnoty. 
Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad 
pro daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 
plnění je připraveno  
se podílet na potřebné reformulaci textu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 MF Obecně / k důvodové zprávě 
Návrh zákona počítá v § 5 s oprávněním pro 
MPSV zřídit novou „pověřenou organizaci“, 
která bude mít v gesci plnění úkolů 
souvisejících s problematikou zákona včetně 
výkonu státní správy. Důvodová zpráva v 
obecné části konstatuje, že není zapotřebí 
zřizovat novou pověřenou organizaci, neboť 
dotčené úkoly může zajistit již existující 
Technická inspekce České republiky. Nabízí se 
tedy otázka, z jakého důvodu je nezbytné, aby 
MPSV získalo zákonné oprávnění zřizovat 
novou pověřenou organizaci. Důvodová zpráva 
ve zvláštní části k § 5 hovoří velmi obecně o 
pověřené organizaci, přitom není stanoveno, 
jakou právní formu by měla mít a jak by bylo 
řešeno její financování z hlediska státního 
rozpočtu. Pokud by pověřená organizace 
vykonávala státní správu, tak by neměla být 
příspěvkovou organizací. Považujeme za 
nezbytné důvodovou zprávu, popř. celý 
materiál, v této otázce vyjasnit a text zpřesnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 
 
Viz vypořádání k předchozí obecné připomínce MF. 
 
Pro úplnost lze uvést, že důvodová zpráva bude o vysvětlení uvedené v předchozí připomínce 
doplněna. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MPO K textu návrhu zákona: několikrát se zde 
objevuje pojem kontrolní orgán ve vztahu 
k odebírání oprávnění či osvědčení, nicméně ze 
zákona zcela nevyplývá, kdo kontrolním 
orgánem je. Je logické, že kontrolním orgánem 
se zřejmě myslí Inspekce práce, nicméně pro 
právní jistotu doporučujeme do zákona tuto 
skutečnost uvést, nebo doplnit odkaz na zákon 
251/2005 Sb. 

VYSVĚTLENO 
 
SUIP je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 1 písm. d) zákona 
č.251/2005Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, když uvádí, že „Úřad a inspektoráty 
kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu 
technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti 
provozu vyhrazených technických zařízení“. Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu o inspekci práce, 
jedná se v případě § 3 o taxativním způsobem vymezené úkoly úřadu a inspektorátů, což odpovídá čl. 
79 odst. 1 Ústavy České republiky. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 MŠMT K materiálu, obecně: V předmětném návrhu 
zákona není zohledněno usnesení vlády ze dne 
27. února 2013 č. 135 na podporu využití 
Národní soustavy kvalifikací a zákona o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Tímto 
usnesením bylo členům vlády uloženo zohlednit 
existenci Národní soustavy kvalifikací a zákona 

VYSVĚTLENO 
 
Usnesení vlády č. 135 ze dne 27. února 2013 je v návrhu zákona i jeho prováděcích předpisech 
zohledňováno, když § 14 odst. 1 písm. c) návrhu zákona (nyní § 13 odst. 1) předpokládá, že 
předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu některých činností osob vykonávajících 
obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím, na 
elektrických zařízeních pod napětím (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v 
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o uznávání výsledků dalšího vzdělávání při 
tvorbě vlastních právních předpisů upravujících 
oblasti kvalifikací, kvalifikačních předpokladů 
pro výkon povolání či ověřování a zkoušky 
kvalifikační způsobilosti. Toto zjednodušení 
tvorby právních předpisů znamená, že je 
postačující, když v příslušném právním předpisu 
existuje odvolání na uvedený zákon, případně 
na příslušnou profesní kvalifikaci v Národní 
soustavě kvalifikací. Požadované kompetence a 
způsob jejich ověření jsou pak popsány 
standardem profesní kvalifikace. Tyto standardy 
jsou pravidelně revidovány a případná změna 
požadavků je možná operativně a bez 
legislativního procesu. Požadujeme tedy návrh 
upravit tak, aby korespondoval s přijatým 
usnesením vlády ze dne 27. února 2013 č. 135.  

elektrotechnice“) je odborné vzdělání v oboru a stupni stanoveném prováděcím právním předpisem pro 
danou činnost na vyhrazeném technickém zařízení, Prováděcí právní předpis, konkrétně se jedná o 
NV o bližších požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou 
způsobilost v elektrotechnice hned v § 2 NV počítá s využitím profesních kvalifikací z Národní soustavy 
kvalifikací v souladu s předmětným usnesením a zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. 
MPSV má za to, že Národní soustava kvalifikací je cenný nástroj v oblasti vzdělávání, který by se však 
měl používat cíleně, v problematických oblastech, kde chybí odborné způsobilosti, a ne plošně, bez 
ohledu na zavedenou praxi v oboru. Proto byl zvolen výše uvedený koncept, který současně naplňuje 
smysl zmiňovaného usnesení a současně i záměry MPSV. Další diskuse k danému tématu bude 
vedena v rámci legislativního procesu k prováděcím předpisům k danému návrhu zákona. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

Část první  
 

   

Obecně NÚKIB K pojmu „orgán informatiky“: 
Návrh zákona používá pojem „orgán 
informatiky“, který však dále nerozvádí, ani 
nevysvětluje v důvodové zprávě. „Orgán 
informatiky“ není totiž pojem, který by byl 
uveden jinde v právním řádu, či obecně 
zaužíván. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
poměrně zásadní pojem, s ohledem na to, že 
technická zařízení, podléhající podle jiných 
právních předpisů dozoru právě takovéhoto 
orgánu, jsou vyňata z působnosti navrhovaného 
zákona, je nezbytné vysvětlit, či alespoň 
upřesnit, o jaké orgány se má jednat. Není totiž 
zcela jasné, zda se jedná právě o NÚKIB, jež se 
zabývá kybernetickou a informační bezpečností, 
či jiné orgány, zabývající se informatikou. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Po dohodě s připomínkovým místem bude výjimka pro NÚKIB vložena nikoliv do § 1 odst. 2 písm. c), 
ale do nového písm. e): [Tento zákon se nevztahuje na] „e) činnosti podle zákona o kybernetické 
bezpečnosti.“ 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K § 1 MPO K § 1 odst. 1 písm. b) a d): text – montáž: 
Za sporné, resp. nedostatečně vymezené 
rozhraní lze považovat zahrnutí montáže do 
předmětu úpravy návrhu zákona. I když se odst. 
1b) odkazuje na určené druhy vyhrazených 
technických zařízení, je třeba z pohledu 
předpisů k provedení zákonů č. 22/1997 Sb. a 
č. 90/2016 Sb. konstatovat, že k montáži jako 
takové dochází převážně v etapě před 
uvedením výrobků na trh. Zahrnutím montáže 
bez dalších souvislostí do předmětu úpravy a 
povinností právnických a fyzických osob u 
vyhrazených technických zařízení tak může vést 
k průniku odpovědností, např. u výtahů je 

VYSVĚTLENO 
 
Předmět úpravy návrhu zákona je vymezen jak pozitivně v § 1 odst. 1, který mimo jiné jednoznačně 
stanoví, co je ve smyslu návrhu zákona považováno za vyhrazené technické zařízení, tak negativně v 
§ 1 odst. 2, který mezi jiným vylučuje z úpravy navrhovaného zákona ověřování stavu technických 
zařízení při uvádění do provozu, u nichž jsou požadavky na jeho ověření stanoveny jiným právním 
předpisem (myšleno zejména zákony č. 22/1997 Sb. a z. č. 90/2016 Sb., a tedy i jejich prováděcí 
předpisy).  
V souladu s výše uvedeným jsou tedy koncipovány i definice v § 2, tj. pouze pro účely navrhovaného 
právního předpisu a jeho předpisů prováděcích. I samotné připomínkové místo připouští, že montáž je 
využívána i u provozovaných zařízení a lze předpokládat, že se v rámci působnosti navrhovaného 
zákona se bude termín montáž používat v souvislosti s opravami, montáží jednotlivých dílů i s 
demontáží zařízení. 
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montáž součástí úkonů před uvedením výtahu 
na trh, např. dodavatel výtahu odpovídá za 
navrhování, výrob, montáž a instalaci výtahu, 
montáž je tedy součástí dodávky celého výtahu 
NV č. 122/2016 Sb. a zák. č. 90/2016 Sb.  
Na druhou stranu je nutné poznamenat, že jsou 
i případy zdvihacích strojních zařízení, které 
jsou určeny k dočasné instalaci na různých 
místech použití během své životnosti. V těchto 
případech musí být takové strojní zařízení 
výrobcem navrženo a konstruováno tak, aby se 
zamezilo chybné instalaci během montáže 
jednotlivých částí. V daném případě se jedná o 
montáž po uvedení výrobku na trh prováděnou 
na základě návodu výrobce, který je odpovědný 
za jeho zpracování. 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MPO K § 1 odst. 2 písm. a): V celém textu návrhu 
upravit - místo ověřování stavu technických 
zařízení při uvádění do provozu se jedná o 
posuzování shody výrobků při jejich dodávání 
na trh.  
Doplnit do odkazu pod čarou i odkaz na zákon 
č. 90/2016 Sb (viz připomínka č. 4). 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MPO K § 1 odst. 2 poznámka pod čarou 2: 
požadujeme doplnit text „§ 12 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. 
a zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání na 
trh“. Navrhujeme doplnit poznámku i o novější 
zákon vztahující se ke stejné problematice. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 NÚKIB K § 1 odst. 2 písm. c): 
Není zcela jasné, v jakém rozsahu chce 
navrhovatel vyloučit působnost zákona na určité 
oblasti, spravované jinými rezorty, a kde 
nachází pro toto vyloučení hranici. Například 
v souvislosti s oblastí kybernetické bezpečnosti 
nelze jednoznačně odvodit, zda zařízení, na něž 
dopadá úprava zákona o kybernetické 
bezpečnosti a souvisejících předpisů, jsou 
z působnosti zákona vyloučena či nikoliv. Závěr 
o této problematice nelze učinit ani ze znění 
normativního textu, ani pomocí důvodové 
zprávy. Přitom obě oblasti – kybernetická 
bezpečnost vyhrazených technických zařízení i 
jejich bezpečnost z hlediska provozu a ochrany 
zdraví při práci – nejsou bez dalšího oddělitelné. 
Příkladem lze uvést možnost vyvolání závažné 
havárie vyhrazeného technického zařízení 

AKCEPTOVÁNO 
 
Po dohodě s připomínkovým místem bude výjimka pro NÚKIB vložena nikoliv do § 1 odst. 2 písm. c), 
ale do nového písm. e): [Tento zákon se nevztahuje na] „e) činnosti podle zákona o kybernetické 
bezpečnosti.“ 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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kybernetickým bezpečnostním incidentem. 
Tato připomínka je zásadní. 

 SÚJB Považujeme za nezbytné vyjasnit vztah mezi 
množinou vybraných zařízení podle atomového 
zákona (§ 4 odst. 3 písm. b)) a množinou 
vyhrazených technických zařízení podle § 1 
odst. 1 písm. a) předkládaného návrhu (dále jen 
„VTZ“). Byť důvodová zpráva na straně 1 a 2 
řadí vybraná zařízení podle atomového zákona 
mezi VTZ, podle § 1 odst. 2 písm. c) se na tato 
zařízení návrh zákona vůbec nevztahuje (a 
tudíž nemohou spadat do definice VTZ). 
Zároveň upozorňujeme, že má-li být použit 
termín „technické zařízení“ (příp. VTZ) pro 
zařízení podléhající dozoru SÚJB, pak tento 
termín musí zahrnovat jak vybraná zařízení 
podle atomového zákona tak i jiná další 
zařízení, která zahrnují množinu zařízení 
„systémy, konstrukce a komponenty bez vlivu 
na jadernou bezpečnost“ a množinu zařízení 
„systémy, konstrukce s vlivem na jadernou 
bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením“ 
(viz § 8 odst. 2 vyhlášky č. 329/2017 Sb., o 
požadavcích na projekt jaderného zařízení). 
Některá tato zařízení mohou podléhat i státnímu 
odbornému dozoru. V takovém případě není 
jasná hranice pro určení, která zařízení 
podléhají dozoru SÚJB, a která podléhají 
státnímu odbornému dozoru. Z toho důvodu je 
třeba nahradit tento text např. textem „…, na 
zařízení podléhající podle jiného právního 
předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost a na technická zařízení dle…“. 

VYSVĚTLENO 
 
Není záměrem, aby návrh upravoval kontrolní činnost případně jinou působnost SÚJB. Proto také 
návrh v § 1 odst. 2 písm. c) uvádí, že tento se zákon nevztahuje na technická zařízení, podléhající 
podle jiných právních předpisů dozoru orgánů dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné 
hospodařit Ministerstvo vnitra, organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva 
vnitra, nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů a na technická zařízení podléhající podle jiného 
právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Ministerstva spravedlnosti. 
Ani v textu důvodové zprávy nebylo záměrem MPSV vyvolat tento dojem. Zvláštní část důvodové 
zprávy bude o tuto skutečnost explicitně doplněna, aby se předešlo případným nejasnostem. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 ÚNMZ K § 1 odst. 1 písm. b) a d) 
text – montáž: 
Za sporné, resp. nedostatečně vymezené 
rozhraní lze považovat zahrnutí montáže do 
předmětu úpravy návrhu zákona. I když se odst. 
1b) odkazuje na určené druhy vyhrazených 
technických zařízení, je třeba z pohledu 
předpisů k provedení zákonů č. 22/1997 Sb. a 
č. 90/2016 Sb. konstatovat, že k montáži jako 
takové dochází převážně v etapě před 
uvedením výrobků na trh. Zahrnutím montáže 
bez dalších souvislostí do předmětu úpravy a 
povinností právnických a fyzických osob u 
vyhrazených technických zařízení tak může vést 
k průniku odpovědností, např. u výtahů je 
montáž součástí úkonů před uvedením výtahu 
na trh, např. dodavatel výtahu odpovídá za 

VYSVĚTLENO 
 
Předmět úpravy návrhu zákona je vymezen jak pozitivně v § 1 odst. 1, který mimo jiné jednoznačně 
stanoví, co je ve smyslu návrhu zákona považováno za vyhrazené technické zařízení, tak negativně v 
§ 1 odst. 2, který mezi jiným vylučuje z úpravy navrhovaného zákona ověřování stavu technických 
zařízení při uvádění do provozu, u nichž jsou požadavky na jeho ověření stanoveny jiným právním 
předpisem (myšleno zejména zákony č. 22/1997 Sb., a zákon č. 90/2016 Sb., a tedy i jejich prováděcí 
předpisy).  
V souladu s výše uvedeným jsou tedy koncipovány i definice v § 2, tj. pouze pro účely navrhovaného 
právního předpisu a jeho předpisů prováděcích. I samotné připomínkové místo připouští, že montáž je 
využívána i u provozovaných zařízení a lze předpokládat, že se v rámci působnosti navrhovaného 
zákona se bude termín montáž používat v souvislosti s opravami, montáží jednotlivých dílů i s 
demontáží zařízení. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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navrhování, výrob, montáž a instalaci výtahu, 
montáž je tedy součástí dodávky celého výtahu 
NV č. 122/2016 Sb. a zák. č. 90/2016 Sb.  
Na druhou stranu je nutné poznamenat, že jsou 
i případy zdvihacích strojních zařízení, které 
jsou určeny k dočasné instalaci na různých 
místech použití během své životnosti. V těchto 
případech musí být takové strojní zařízení 
výrobcem navrženo a konstruováno tak, aby se 
zamezilo chybné instalaci během montáže 
jednotlivých částí. V daném případě se jedná o 
montáž po uvedení výrobku na trh prováděnou 
na základě návodu výrobce, který je odpovědný 
za jeho zpracování. 

 ÚNMZ K § 1 odst. 2 písm. a) 
V celém textu návrhu upravit - místo ověřování 
stavu technických zařízení při uvádění do 
provozu se jedná o posuzování shody výrobků 
při jejich dodávání na trh.  
Doplnit do odkazu pod čarou i odkaz na zákon 
č. 90/2016 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 SPČR K § 1 odst. 1. písm. a) a § 3 odst. 1 – předmět 
úpravy 
SP ČR navrhuje upravit, resp. rozšířit definici 
vyhrazených technických zařízení takto:  
§ 1 odst. 1 písm. a): 
„a) technická zařízení, která při provozu svým 
charakterem nebo akumulovanou energií, 
v důsledku nesprávného použití, výskytu 
provozních rizik vyvolávajících nebezpečné 
situace  
nebo nedodržením podmínek bezpečného 
provozu, představují závažné riziko ohrožení 
života  
a zdraví fyzických osob, živých zvířat nebo 
majetku (dále jen „vyhrazená technická 
zařízení“),“. 
§ 3 odst. 1: 
„(1) Vyhrazená technická zařízení jsou 
technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a 
plynová se zvýšenou mírou ohrožení života, 
zdraví a bezpečnosti fyzických osob, živých 
zvířat nebo majetku,“ 
Odůvodnění: 
Ve stávajícím znění zákona č. 174/1968 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, je vymezení rozsahu 
vlivu vybraných technických zařízení širší. 
Z tohoto důvodu s odkazem na uvedený zákon 
nepovažují někteří naši členové za šťastné 
zužovat vymezení pouze na fyzické osoby, 

VYSVĚTLENO 
 
S ohledem na působnost SUIP a jeho OIP v návaznosti na pracovněprávní problematiku a vyhrazená 
technická zařízení byl zvolen předmět úpravy navrhovaným způsobem. Návrh připomínkového místa je 
nutno považovat za neúměrné rozšíření, které by znamenalo přepracování celého předpisu a popření 
záměru předkladatele. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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neboť provoz těchto zařízení může mít vliv 
rovněž na živou zvěř anebo na majetek osob a 
v tomto smyslu se jim jeví jako vhodné stanovit 
podmínky pro jejich provoz. Upozorňujeme, že 
ze strany některých našich členů byly vznášeny 
i požadavky na explicitní zařazení „zařízení 
lidové zábavy“ nebo „prostředků veřejné 
zábavy“ do této definice. Pokud existují 
relevantní důvody pro zachování definice 
v předkladatelem navrženém znění, 
požadujeme toto řádně odůvodnit v důvodové 
zprávě a dalších metodických materiálech (vizte 
též obecnou úvodní připomínku).  
Tato připomínka je zásadní. 

 SPČR K § 1, odst. 1, písm. d) – předmět úpravy 
SP ČR požaduje následující doplnění textu:  
„d) práva a povinnosti právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a fyzických osob,  
které u vyhrazených technických zařízení 
provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, 
kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny 
nebo provozují vyhrazená technická zařízení,“ 
Odůvodnění: 
Ve vyjmenovaných úkonech chybí rovněž 
revize, které jsou na vyhrazených technických 
zařízeních prováděny, a to za zákonem 
stanovených podmínek.   
Tato připomínka je zásadní.  

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K § 2 MPO K § 2 písm. l): Text rekonstrukce 
V zájmu slučitelnosti právní úpravy navrhujeme 
využít princip uplatňovaný při uvádění výrobků 
na trh popsaný např. v čl. 2.1 Blue Guidu (viz 
níže uvedená citace). Z poslední věty 
navrženého odstavce l) dále nevyplývá, zda by 
v případě rekonstrukce (podstatné změny) mělo 
být provedeno i nové posouzení shody. Dále 
vzhledem k souvislostem navrhujeme buď 
sloučit odstavec l) rekonstrukce s odstavcem f) 
oprava nebo tyto odstavce v návrhu textu 
zákona umístit za sebou. 

 
Citace z Blue Guide: 
„Výrobek, který byl podroben podstatným 
změnám nebo opravám za účelem pozměnění 
jeho původní výkonnosti, účelu nebo typu, lze 
považovat za nový výrobek. Osoba, která 
změny provádí, se tak stává výrobcem s 
odpovídajícími povinnostmi. Výrobky, jež byly 
opraveny nebo vyměněny (např. kvůli závadě), 
aniž by došlo ke změně původní výkonnosti, 

VYSVĚTLENO 
 
Definice rekonstrukce je formulována pro účely navrhovaného zákona a jeho prováděcích předpisů. 
Návrh zákona jednoznačně stanoví, že se na oblast ověřování stavu technických zařízení při uvádění 
do provozu, u nichž jsou požadavky na jeho ověření stanoveny jiným právním předpisem (myšleno 
zejména zákony č. 22/1997 Sb. a z. č. 90/2016 Sb., a tedy i jejich prováděcí předpisy). 
Modrá příručka k provádění pravidel EU pro výrobky je mimo navrhovaný rámec věcné působnosti 
návrhu zákona, nelze tedy obě definice směšovat, když definice pro účely zákona nereflektuje otázku 
pozměnění původní výkonnosti, účelu nebo typu. 
Nadto výrobky, jež byly opraveny nebo vyměněny (např. kvůli závadě), aniž by došlo ke změně 
původní výkonnosti, účelu nebo typu, se podle harmonizačních právních předpisů Unie nepokládají za 
nové výrobky. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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účelu nebo typu, se podle harmonizačních 
právních předpisů Unie nepokládají za nové 
výrobky.“ 

 MPO K § 2 písm. b): Za text „a  ostatním předpisům” 
doplnit text „Za právní a  ostatní předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
se považují předpisy  na ochranu života a 
zdraví, technické předpisy, technické 
dokumenty a technické normy, stavební 
předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární 
ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, 
chemickými látkami a chemickými přípravky a 
jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují 
otázky týkající se ochrany života a zdraví.“  
Tento text vyplývá z aplikování dokumentu 
CELEX 32009L0104 do návrhu zákona a přímo 
definuje, jaké předpisy jsou považovány za 
právní a ostatní předpisy. 

VYSVĚTLENO 
 
Úprava navrhovaná připomínkovým místem by byla v navrhovaném předpise duplicitní, když daný text 
obsahuje navržený § 15 odst. 1. (nyní § 14 odst. 1) Konec odstavce § 15 odst. 1 je obdobou § 349 
odst. 1 zákoníku práce, jedná se o právní pojem, který zahrnuje výčet částí. Tento pojem je v návrhu 
zákona používán opakovaně a je třeba jeho obsah jednoznačně pro účely tohoto zákona stanovit. Byl 
zvolen stejný způsob zařazení vysvětlujícího textu jako v zákoníku práce, tj. formou výkladového 
ustanovení a ne zařazením mezi definice v úvodu právního předpisu. 
Pro úplnost dodáváme, že s ohledem na požadavek jiného připomínkového místa (Hospodářské 
komory ČR) bude do zvláštní části důvodové zprávy doplněno, že mezi technické dokumenty patří 
například též návod výrobce. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MPO K § 2 písm. c): Kontrolní prohlídka a mimořádná 
prohlídka jsou dva samostatné pojmy.  
Kontrolní prohlídka může být stanovena 
výrobcem anebo provozovatelem na základě 
řádu preventivní údržby a zpravidla se provádí 
ve stanových časových odstupech.  
Mimořádná prohlídka může být provedena na 
základě rozhodnutí vlastníka (provozovatele 
apod.) v zásadě kdykoliv – tedy nemá 
stanovenou periodicitu a může, ale nemusí, mít 
i důvod proč je provedena.  
Její provedení může, ale nemusí být prováděno 
v případech stanovených prováděcím právním 
předpisem. Souvisící NV elektrická VTZ, jako 
prováděcí předpis, mimořádnou prohlídku 
nedefinuje a nevyžaduje. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
V daném případě připomínkové místo špatně pochopilo záměr MPSV, když kontrolní prohlídkou je 
mimořádná prohlídka vykonávaná pověřenou organizací. Její bližší specifikace je v podrobnostech 
rozvedena v příslušných prováděcích předpisech dle druhu vyhrazeného technického zařízení. 
Po dohodě s připomínkovým místem dojde ke zpřesnění definice takto:  
„c) kontrolní prohlídkou (mimořádnou prohlídkou) prohlídka vykonávaná pověřenou organizací v 
případech …..“. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MPO K § 2 písm. d): Obdobný problém jako v 
předchozím případě.  
Jedná se o dva rozdílné pojmy. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
V daném případě připomínkové místo špatně pochopilo záměr MPSV, když kontrolní zkouškou je 
mimořádná zkouška vykonávaná pověřenou organizací. Její bližší specifikace je v podrobnostech 
rozvedena v příslušných prováděcích předpisech dle druhu vyhrazeného technického zařízení. 
Po dohodě s připomínkovým místem dojde ke zpřesnění definice takto:  
„d) kontrolní zkouškou (mimořádnou zkouškou) zkouška vykonávaná pověřenou organizací v 
případech …..“. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 MPO K § 2 písm. e): Text: montážní činnost, při které 
jsou jednotlivé dílčí části (prvky) spojovány v 
technologický celek, jeho část, nebo je jeho část 
spojována s pevnou nebo pohyblivou částí; 

VYSVĚTLENO 
 
Předmět úpravy návrhu zákona je vymezen jak pozitivně v § 1 odst. 1, který mimo jiné jednoznačně 
stanoví, co je ve smyslu návrhu zákona považováno za vyhrazené technické zařízení, tak negativně v 
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montáží se rozumí i demontáž, 
Smysl takto definované montážní činnosti může 
být zaměnitelný s činností výrobce 
definovaného v §2 d) zákona č. 22/1997 Sb. (viz 
citace). 
d) výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen 
navrhla výrobek, a v případech stanovených 
nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, 
zpracovává nebo označuje výrobek, za který 
odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá 
uvést na trh pod svým jménem, popřípadě 
ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li 
tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení 
vlády, považuje také osoba, která upraví 
výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, 
který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými 
technickými požadavky, 
Je třeba rozlišovat montážní činnost před a po 
uvedení výrobku na trh, a to včetně příslušných 
odpovědností. 

§ 1 odst. 2, který mezi jiným vylučuje z úpravy navrhovaného zákona ověřování stavu technických 
zařízení při uvádění do provozu, u nichž jsou požadavky na jeho ověření stanoveny jiným právním 
předpisem (myšleno zejména zákony č. 22/1997 Sb. a z. č. 90/2016 Sb., a tedy i jejich prováděcí 
předpisy).  
V souladu s výše uvedeným jsou tedy koncipovány i definice v § 2, tj. pouze pro účely navrhovaného 
právního předpisu a jeho předpisů prováděcích. 
Pro účely tohoto zákona je definována montáž jako činnost z hlediska složitosti a s tím souvisejícími 
riziky, a proto je součástí definice i demontáž (pro úplnost lze uvést, že i judikatura považuje pojem 
montáž za širší než pojem demontáž, proto byla demontáž zařazena jakou součást definice montáže). 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MPO K § 2 písm. f): Význam slova „oprava“ je 
definován v IEC 60050-192, heslo 192-06-14.  
Evropské a mezinárodní normy definují odborné 
výrazy s mezinárodní platností tak, aby byly 
jednotně používány ve všech státech ve 
stejném významu.  
Odchylování se od těchto pojmů a vytváření 
nových a odlišných definic není vhodné. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Po dohodě s připomínkovým místem dojde k úpravě znění definice: 
„f) opravou zásah do již provozovaného zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo 
opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit 
jeho použitelný stav beze změny základních technických parametrů zařízení,“. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MPO K § 2 písm. g): Význam slova „údržba“ je 
definován v IEC 60050-192, heslo 192-06-01. 
Zároveň jsou zde definovány jednotlivé druhy a 
typu údržby vzhledem k řízení celého procesu 
provádění údržby.  
Evropské a mezinárodní normy definují odborné 
výrazy s mezinárodní platností tak, aby byly 
jednotně používány ve všech státech ve 
stejném významu.  
Odchylování se od těchto pojmů a vytváření 
nových a odlišných definic není vhodné. 

VYSVĚTLENO 
 
V této části IEC 60050 je uvedena obecná terminologie používaná v oboru spolehlivosti. Tato 
terminologie je v souladu s terminologií vypracovanou v jiných specializovaných částech 
mezinárodního elektrotechnického slovníku, nicméně druhově jsou vyhrazená technická zařízení širší 
než jen elektrická. Nejedná se tedy o jednoznačně přenositelný termín a dle názoru MPSV je pro 
oblast bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení výstižnější navrhovaná definice v § 2 
písm. g). 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 ÚNMZ K § 2 písm. l) 
Text rekonstrukce 
V zájmu slučitelnosti právní úpravy navrhujeme 
využít princip uplatňovaný při uvádění výrobků 
na trh popsaný např. v čl. 2.1 Blue Guidu (viz 
níže uvedená citace). Z poslední věty 
navrženého odstavce l) dále nevyplývá, zda by 
v případě rekonstrukce (podstatné změny) mělo 
být provedeno i nové posouzení shody. Dále 
vzhledem k souvislostem navrhujeme buď 
sloučit odstavec l) rekonstrukce s odstavcem f) 

VYSVĚTLENO 
 
Definice rekonstrukce je formulována pro účely navrhovaného zákona a jeho prováděcích předpisů. 
Návrh zákona jednoznačně stanoví, že se na oblast ověřování stavu technických zařízení při uvádění 
do provozu, u nichž jsou požadavky na jeho ověření stanoveny jiným právním předpisem (myšleno 
zejména zákony č. 22/1997 Sb. a z. č. 90/2016 Sb., a tedy i jejich prováděcí předpisy). 
Modrá příručka k provádění pravidel EU pro výrobky je mimo navrhovaný rámec věcné působnosti 
návrhu zákona, nelze tedy obě definice směšovat, když definice pro účely zákona nereflektuje otázku 
pozměnění původní výkonnosti, účelu nebo typu. 
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oprava nebo tyto odstavce v návrhu textu 
zákona umístit za sebou. 
Citace z Blue Guide: 
„Výrobek, který byl podroben podstatným 
změnám nebo opravám za účelem pozměnění 
jeho původní výkonnosti, účelu nebo typu, lze 
považovat za nový výrobek. Osoba, která 
změny provádí, se tak stává výrobcem s 
odpovídajícími povinnostmi. Výrobky, jež byly 
opraveny nebo vyměněny (např. kvůli závadě), 
aniž by došlo ke změně původní výkonnosti, 
účelu nebo typu, se podle harmonizačních 
právních předpisů Unie nepokládají za nové 
výrobky.“ 

Nadto výrobky, jež byly opraveny nebo vyměněny (např. kvůli závadě), aniž by došlo ke změně 
původní výkonnosti, účelu nebo typu, se podle harmonizačních právních předpisů Unie nepokládají za 
nové výrobky. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 ÚNMZ - ČAS K § 2 písm. b) 
Za text „a  ostatním předpisům” doplňte text „Za 
právní a  ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se 
považují předpisy  na ochranu života a zdraví, 
technické předpisy, technické dokumenty a 
technické normy, stavební předpisy, dopravní 
předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy 
o zacházení s hořlavinami, chemickými látkami 
a chemickými přípravky a jinými látkami 
škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající 
se ochrany života a zdraví.“  
Tento text vyplývá z aplikování dokumentu 
CELEX 32009L0104 do návrhu zákona a přímo 
definuje, jaké předpisy jsou považovány za 
právní a ostatní předpisy. 

VYSVĚTLENO 
 
Úprava navrhovaná připomínkovým místem by byla v navrhovaném předpise duplicitní, když daný text 
obsahuje navržený § 15 odst. 1 (nyní § 14 odst. 1). Konec odstavce § 15 odst. 1 je obdobou § 349 
odst. 1 zákoníku práce, jedná se o právní pojem, který zahrnuje výčet částí. Tento pojem je v návrhu 
zákona používán opakovaně a je třeba jeho obsah jednoznačně pro účely tohoto zákona stanovit. Byl 
zvolen stejný způsob zařazení vysvětlujícího textu jako v zákoníku práce, tj. formou výkladového 
ustanovení a ne zařazením mezi definice v úvodu právního předpisu. 
Pro úplnost dodáváme, že s ohledem na požadavek jiného připomínkového místa (Hospodářské 
komory ČR) bude do zvláštní části důvodové zprávy doplněno, že mezi technické dokumenty patří 
například též návod výrobce. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 ÚNMZ - ČAS K § 2 písm. c) 
Kontrolní prohlídka a mimořádná prohlídka jsou 
dva samostatné pojmy.  
Kontrolní prohlídka může být stanovena 
výrobcem anebo provozovatelem na základě 
řádu preventivní údržby a zpravidla se provádí 
ve stanových časových odstupech.  
Mimořádná prohlídka může být provedena na 
základě rozhodnutí vlastníka (provozovatele 
apod.) v zásadě kdykoliv – tedy nemá 
stanovenou periodicitu a může, ale nemusí, mít 
i důvod proč je provedena.  
Její provedení může, ale nemusí být prováděno 
v případech stanovených prováděcím právním 
předpisem. Souvisící NV elektrická VTZ, jako 
prováděcí předpis, mimořádnou prohlídku 
nedefinuje a nevyžaduje. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
V daném případě připomínkové místo špatně pochopilo záměr MPSV, když kontrolní prohlídkou je 
mimořádná prohlídka vykonávaná pověřenou organizací. Její bližší specifikace je v podrobnostech 
rozvedena v příslušných prováděcích předpisech dle druhu vyhrazeného technického zařízení. 
Po dohodě s připomínkovým místem dojde ke zpřesnění definice takto:  
„c) kontrolní prohlídkou (mimořádnou prohlídkou) prohlídka vykonávaná pověřenou organizací v 
případech …..“. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 ÚNMZ - ČAS K § 2 písm. d) 
Obdobný problém jako v předchozím případě.  
Jedná se o dva rozdílné pojmy. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
V daném případě připomínkové místo špatně pochopilo záměr MPSV, když kontrolní zkouškou je 
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mimořádná zkouška vykonávaná pověřenou organizací. Její bližší specifikace je v podrobnostech 
rozvedena v příslušných prováděcích předpisech dle druhu vyhrazeného technického zařízení. 
Po dohodě s připomínkovým místem dojde ke zpřesnění definice takto:  
„d) kontrolní zkouškou (mimořádnou zkouškou) zkouška vykonávaná pověřenou organizací v 
případech …..“. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 ÚNMZ K § 2 písm. e) 
Text: montážní činnost, při které jsou jednotlivé 
dílčí části (prvky) spojovány v technologický 
celek, jeho část, nebo je jeho část spojována s 
pevnou nebo pohyblivou částí; montáží se 
rozumí i demontáž, 
Smysl takto definované montážní činnosti může 
být zaměnitelný s činností výrobce 
definovaného v §2 d) zákona č. 22/1997 Sb. (viz 
citace) 
d) výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen 
navrhla výrobek, a v případech stanovených 
nařízením vlády též osoba, která sestavuje, 
balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za 
který odpovídá podle tohoto zákona a který 
hodlá uvést na trh pod svým jménem, popřípadě 
ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li 
tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení 
vlády, považuje také osoba, která upraví 
výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, 
který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými 
technickými požadavky, 
Je třeba rozlišovat montážní činnost před a po 
uvedení výrobku na trh, a to včetně příslušných 
odpovědností. 

VYSVĚTLENO 
 
Předmět úpravy návrhu zákona je vymezen jak pozitivně v § 1 odst. 1, který mimo jiné jednoznačně 
stanoví, co je ve smyslu návrhu zákona považováno za vyhrazené technické zařízení, tak negativně v 
§ 1 odst. 2, který mezi jiným vylučuje z úpravy navrhovaného zákona ověřování stavu technických 
zařízení při uvádění do provozu, u nichž jsou požadavky na jeho ověření stanoveny jiným právním 
předpisem (myšleno zejména zákony č. 22/1997 Sb. a z. č. 90/2016 Sb., a tedy i jejich prováděcí 
předpisy).  
V souladu s výše uvedeným jsou tedy koncipovány i definice v § 2, tj. pouze pro účely navrhovaného 
právního předpisu a jeho předpisů prováděcích. 
Pro účely tohoto zákona je definována montáž jako činnost z hlediska složitosti a s tím souvisejícími 
riziky, a proto je součástí definice i demontáž (pro úplnost lze uvést, že i judikatura považuje pojem 
montáž za širší než pojem demontáž, proto byla demontáž zařazena jakou součást definice montáže). 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 ÚNMZ - ČAS K § 2 písm. f) 
Význam slova „oprava“ je definován v IEC 
60050-192, heslo 192-06-14.  
Evropské a mezinárodní normy definují odborné 
výrazy s mezinárodní platností tak, aby byly 
jednotně používány ve všech státech ve 
stejném významu.  
Odchylování se od těchto pojmů a vytváření 
nových a odlišných definic není vhodné. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Po dohodě s připomínkovým místem dojde k úpravě znění definice: 
„f) opravou zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho 
poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži  
a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních 
technických parametrů zařízení,“. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 ÚNMZ - ČAS K § 2 písm. g)  
Význam slova „údržba“ je definován v IEC 
60050-192, heslo 192-06-01. 
Zároveň jsou zde definovány jednotlivé druhy a 
typu údržby vzhledem k řízení celého procesu 
provádění údržby.  
Evropské a mezinárodní normy definují odborné 
výrazy s mezinárodní platností tak, aby byly 

VYSVĚTLENO 
 
V této části IEC 60050 je uvedena obecná terminologie používaná v oboru spolehlivosti. Tato 
terminologie je v souladu s terminologií vypracovanou v jiných specializovaných částech 
mezinárodního elektrotechnického slovníku, nicméně druhově jsou vyhrazená technická zařízení širší 
než jen elektrická. Nejedná se tedy o jednoznačně přenositelný termín a dle názoru MPSV je pro 
oblast bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení výstižnější navrhovaná definice v § 2 
písm. g). 
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jednotně používány ve všech státech ve 
stejném významu.  
Odchylování se od těchto pojmů a vytváření 
nových a odlišných definic není vhodné. 

 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 SPČR K  § 2, písm. b) a c)  – vymezení pojmů 
SP ČR požaduje následující doplnění textu: 
„b) revizí posouzení provozní a technické 
bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení 
uváděného do provozu nebo již provozovaného, 
při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo 
měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá 
právním a ostatním předpisům k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
popřípadě se posoudí technická dokumentace a 
odborná způsobilost obsluhy; revizi provádí 
výhradně revizní technik podle § 5 odst. 2 písm. 
d) s platným osvědčením v rozsahu, který 
odpovídá revidovanému vyhrazenému 
technickému zařízení, 
c) kontrolní prohlídkou mimořádná prohlídka 
vykonávaná pověřenou organizací v případech 
stanovených prováděcím právním předpisem, 
za účelem posouzení technické a provozní 
bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení.“ 
Odůvodnění:  
Odstranění výkladových problémů. 
Tato připomínka je zásadní.  

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 SPČR § 2, písm. j) – vymezení pojmů 
SP ČR požaduje následující úpravu textu: 
 
 „j) provozní dokumentací soubor dokumentů 
obsahující zejména záznamy o kontrolách, 
zkouškách a provozních revizích, místní 
provozní řád, provozní deník, doklady o 
kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a 
údržbě, harmonogramy, činnosti prováděné na 
provozovaném zařízení a jiné specifické 
dokumenty, vznikající při provozu daného 
vyhrazeného technického zařízení v rozsahu 
požadovaném bezpečnostními předpisy,“ 
Odůvodnění: 
Provozní revize je pouze jedním druhem revize 
a zkoušky v nařízení vlády pro tlaková zařízení  
a pro plynová zařízení. Kromě těchto revizí a 
zkoušek existují i výchozí revize, které nejsou 
totéž co provozní revize. Výchozí revize se dělá 
na každém vyhrazeném technickém zařízení 
(tlakové zařízení, plynové zařízení, elektro 
zařízení, včetně zdvihacích zařízení). V případě 
některých zařízení se neužívá pojem „výchozí 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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revize“, ale obecně „revize“ nebo „revizní 
zkoušky“ (vizte jednotlivá nařízení vlády). Je 
tedy nezbytné na úrovni zákona použít obecný 
pojem zahrnující veškeré relevantní typy 
zkoušek a revizí. 
Tato připomínka je zásadní. 

K § 3 SPČR K § 3 odst. 2 a odst. 3 – vyhrazená technická 
zařízení 
SP ČR požaduje zpřesnit úpravu a doplnit kdo a 
jakým způsobem stanoví stupeň nebezpečnosti 
vyhrazených technických zařízení uvedených 
v odst. 2, například doplněním zmocnění pro 
vydání prováděcího předpisu do odstavce 3 
(pozn. doplnit odkaz na § 2). 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 
 
Návrh připomínkového místa je nadbytečný vzhledem k tomu, že upřesnění vztahu stupně a 
nebezpečnosti VTZ je konkretizováno v jednotlivých návrzích nařízení vlády, což vzhledem k odlišnosti 
členění v rámci druhů VTZ považuje MPSV za koncepčnější variantu. Pro úplnost lze dodat, že 
obdobná připomínka byla uplatněna HKČR a po dohodě s připomínkovým místem byla vypořádána 
jako vysvětlena. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

K § 5 MPO K § 5 odst. 2 písm. a): Z dikce článku je zřejmé, 
že podávaná odborná stanoviska nejsou 
závazné.  
Není-li stanovisko závazné, je zbytečné, protože 
i když nebudou splněny požadavky na 
bezpečnost VTZ, tak se vlastně nic neděje. 

VYSVĚTLENO 
 
Přestože lze rozumět požadavku připomínkového místa, záměrem MPSV není měnit podstatu 
zavedeného systému závazných stanovisek poskytovaných TIČR. Z hlediska praktických dopadů je 
stěžejní zejména vyjádření právního názoru pověřené organizace, když je v dané oblasti považována 
za odborný subjekt. Nadto toto stanovisko lze případně podle SŘ použít jako jeden z podkladů k 
rozhodnutí správního orgánu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 ÚNMZ - ČAS K § 5 odst. 2 písm. a) 
Z dikce článku je zřejmé, že podávaná odborná 
stanoviska nejsou závazné.  
Není-li stanovisko závazné, je zbytečné, protože 
i když nebudou splněny požadavky na 
bezpečnost VTZ, tak se vlastně nic neděje. 

VYSVĚTLENO 
 
Přestože lze rozumět požadavku připomínkového místa, záměrem MPSV není měnit podstatu 
zavedeného systému závazných stanovisek poskytovaných TIČR. Z hlediska praktických dopadů je 
stěžejní zejména vyjádření právního názoru pověřené organizace, když je v dané oblasti považována 
za odborný subjekt. Nadto toto stanovisko lze případně podle SŘ použít jako jeden z podkladů k 
rozhodnutí správního orgánu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

K § 6 a 7 MŠMT K § 6 a 7: Návrh zákona zavádí povinnost pro 
právnické a podnikající fyzické osoby žádat o 
vydání oprávnění, jehož součástí je prověření 
odborné způsobilosti. V daném případě se však 
jedná o dvojitou regulaci, neboť tyto osoby musí 
být držiteli živnostenského oprávnění pro jednu 
z řemeslných činností: 
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 
zařízení, 
Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích 
zařízení a tepelných čerpadel, 
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových 
zařízení a plnění nádob plyny,  
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových 

VYSVĚTLENO 
 
Záměrem MPSV není zavádět novou povinnost v oblasti oprávnění. Daná povinnost již dnes existuje a 
je historicky aplikována TIČR jako běžná součást ověřování schopnosti poskytovat dané vysoce 
odborné nebezpečné služby a provádět příslušné činnosti 
Tento požadavek byl stanoven již v zákoně č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k nebezpečnosti činností a zařízení při provozování vyhrazených technických zařízení v 
žádném případě toto nelze považovat za zbytečnost, protože nestačí pouze praxe a příslušné 
vzdělání. Proto také návrh zákona předpokládá v tomto případě i opakované ověření předpokladů, což 
u zákona č.  455/1991 Sb., není požadováno. Nejedná se o dvojitou regulaci, nýbrž o součást 
komplexního ověření, zda je daná osoba schopna v oblasti VTZ podnikat. Účelem těchto dvou 
právních úprav není regulovat dvakrát stejný problém, ale ve vzájemné souhře zajistit, aby v tak 
nebezpečné oblasti podnikání nedocházelo k zanedbávání žádného podstatného faktoru. 
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zařízení a nádob na plyny,  
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích 
zařízení. 
V rámci řízení o vydání živnostenského 
oprávněním je i ověření požadované kvalifikace. 
Dvojitou regulaci považujeme za nepřiměřenou 
a v rozporu s ustanovením čl. 59 odst. 2 písm. 
c) směrnice 2005/36/ES. S ohledem na 
uvedené požadujeme předmětné paragrafy 
odstranit a dále upozorňujeme, že bude také 
třeba vyjasnit otázku uznávacího orgánu pro 
žádosti o uznání odborné kvalifikace ve výše 
uvedených případech, neboť pokud hodlá 
uchazeč vykonávat regulovanou činnost ve 
formě živnosti, je dle zákona o uznávání 
odborné kvalifikace uznávacím orgánem 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K § 7 MPO K § 7 odst. 4 Ustanovení stanovící lhůty plnění 
je zmatečné. 
Lhůta je zpravidla stanovena přesným 
vyjádřením času nebo neurčitým vyjádřením 
času. Každý způsob stanovení časové lhůty má 
své výhody i nevýhody a obvykle nejsou z tyto 
způsoby slučovány.  
V tomto případě navrhujeme zohlednit judikáty 
soudů jednotlivých stupňů.  
Tento způsob stanovení lhůt je i v jiných §§ 
návrhu zákona. Navrhujeme stanovit to jedním 
způsobem a stejně v celém návrhu zákona. 

AKCEPTOVÁNO  
 
S úpravou lhůty lze souhlasit, bude se jednat o analogickou lhůtu, kterou předpokládá z. č. 309/2006 
sb. a také § 10 odst. 4 návrhu zákona po vypořádání připomínky Hospodářské komory ČR. 
Nové znění § 7 odst. 4: 
„(4) Právnická a podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno oprávnění k montáži, opravám, revizím, 
zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo k plnění nádob plyny, je povinna oznámit pověřené 
organizaci změny údajů uváděných v evidenci odborně způsobilých osob podle § 9 bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku; osoby podle věty první jsou dále povinny pověřené 
organizaci oznámit všechny skutečnosti a změny související s plněním podmínek vydaného 
oprávnění.“. 

 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 MV K části první – k § 7 odst. 1 zákona o 
vyhrazených technických zařízeních: Není 
zřejmé, proč je předmětem žádosti jak prověření 
odborné způsobilosti, tak vydání oprávnění. 
Předmětem žádosti by mělo být pouze udělení 
(popř. vydání) oprávnění, prověření odborné 
způsobilosti by měla pověřená organizace činit 
v rámci posuzování žádosti, aniž by o to žadatel 
výslovně žádal. V nadpisu § 7 by tedy mělo být 
uvedeno: „Žádost o udělení (vydání) 
oprávnění k montáži, opravám, revizím, 
zkouškám vyhrazených technických zařízení 
a k plnění nádob plyny“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV K části první – k § 7 odst. 1 zákona o 
vyhrazených technických zařízeních: 
Navrhujeme upravit formu podání žádosti, která 
obecně plyne z § 37 odst. 4 správního řádu. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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V návrhu je vyloučena možnost ústního podání, 
navrhujeme proto stanovit, že se jedná o 
písemnou žádost, neboť ta může být učiněna 
v listinné i elektronické podobě.  

 MV K části první – k § 7 odst. 1 zákona o 
vyhrazených technických zařízeních: 
Požadujeme doplnit, kdo je žadatelem, tedy 
česká nebo zahraniční právnická osoba a česká 
nebo zahraniční podnikající fyzická osoba. 
V této souvislosti navrhujeme odstranit 
nevhodnou legislativní úpravu a vypustit 
odstavec 5. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Do ustanovení § 7 odst. 1 bude doplněno, že žadatelem o předmětné oprávnění může být česká nebo 
zahraniční právnická osoba a česká nebo zahraniční podnikající fyzická osoba. Odstavec 5 bude 
vypuštěn. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV K části první – k § 7 odst. 1 zákona o 
vyhrazených technických zařízeních: Rovněž 
je nutné doplnit náležitosti žádosti, respektive 
uvést, že žádost kromě obecných náležitostí 
podle správního řádu obsahuje rozsah 
požadovaného oprávnění a další požadavky. Ty 
je nutno specifikovat buď výslovným výčtem, 
popřípadě odkazem na prováděcí právní 
předpis. Z hlediska právní jistoty 
a předvídatelnosti práva pro žadatele je nutno 
výslovně uvést, co musí žadatel doložit 
k žádosti jako povinnou přílohu a dále jaké 
konkrétní podmínky musí splnit, aby mu bylo 
uděleno požadované oprávnění. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Doplnění náležitosti žádosti nepovažujeme s ohledem na charakter dané právní úpravy za vhodné 
v podrobnostech a odlišnostech související se zvláštní povahou jednotlivých druhů VTZ dojde ke 
konkretizaci zákonných požadavků prováděcími právními předpisy. 
Nutno zdůraznit, že v daném požadavku, tj. v uvedení náležitostí žádosti v předpise se přístup 
existujících právních úprav různí. Zatímco například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je uvádí, zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 234/2014 Sb., 
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, či zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, nikoliv. Z uvedeného lze vyvodit, že se tedy nejedná o neměnný přístup, a je vždy 
zohledňována konkrétní materie právního předpisu tak, jako v případě předmětného návrhu zákona. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV K části první – k § 7 odst. 3 zákona o 
vyhrazených technických zařízeních:  
Pokud žadatel splní stanovené podmínky, 
pověřená organizace by měla vydat rozhodnutí 
o udělení oprávnění ve smyslu části druhé a 
třetí správního řádu. Dále je nutno uvést, že 
doba platnosti oprávnění je 10 let od jeho 
udělení. V této souvislosti je, a to i s ohledem na 
následující připomínky k dalším ustanovením, 
potřeba vyjasnit, proč se nevydává osvědčení 
(nebo doklad jako potvrzení) podle části čtvrté 
správního řádu, ale rozhodnutí o udělení 
oprávnění podle části druhé a třetí správního 
řádu. Bližší požadavky vydání oprávnění přitom 
nelze stanovit prováděcím právním předpisem. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Pověřená organizace nebude rozhodovat ve správním řízení podle části druhé a třetí správního řádu 
(bude doplněno na návrhu). Správní řád se pouze přiměřeně použije v oblasti náležitostí žádosti, 
osvědčení atd. 
Textace ohledně platnosti oprávnění bude upravena ve smyslu uplatněné připomínky. Do důvodové 
zprávy bude doplněno, že se jedná o postup dle části čtvrté SŘ. 
Formulace ohledně stanovení bližších požadavků bude upravena tak, aby bylo patrné, že se jedná o 
bližší požadavky v zákonně stanoveného pro PFO a PO, nezbytného pro vydání oprávnění. Tato 
skutečnost bude doplněna do důvodové zprávy. 
Oprávnění ve smyslu návrhu zákona je v dané oblasti používáno již dnes, a to pro stejnou 
problematiku, tj. aby mohly PO a PFO vykonávat po prověření způsobilosti předmětné regulované 
činnosti. Návrh se snaží udržet kontinuitu se zažitou praxí, a proto zachovává i zažité oddělení oblasti, 
pro něž se vydává osvědčení, a pro ty, pro které se uděluje oprávnění. 
Uplatněnou připomínku lze považovat za matoucí v části, kdy se v jejím úvodu předpokládá rozhodnutí 
ve smyslu části druhé a třetí správního řádu, když závěr připomínky hovoří o (ne)vydávání osvědčení 
dle části čtvrté správního řádu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 MV K části první – k § 7 odst. 4 a § 10 odst. 4 
zákona o vyhrazených technických 

VYSVĚTLENO 
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zařízeních:  
V návrhu absentuje ustanovení opravňující k 
využívání údajů z jiných informačních systémů 
veřejné správy, zejména ze základního registru 
obyvatel, informačního systému evidence 
obyvatel a informačního systému cizinců. 
Uvedený nedostatek je v rozporu s principem 
využívání jednotného a propojeného datového 
fondu eGovernmentu, kdy by veřejná správa 
neměla po občanech požadovat údaje, které již 
má k dispozici, jakož i s požadavkem na 
aktuálnost vedených údajů (navrhovaný § 7 
odst. 4 a § 10 odst. 4).  Požadujeme proto 
doplnit návrh o ustanovení opravňující k 
využívání údajů z výše uvedených informačních 
systémů veřejné správy, a to v souladu se 
zavedenou legislativní technikou tak, že tyto 
údaje budou určeny formou taxativního výčtu, 
kdy jako vhodný příklad je možno zmínit § 24 
zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické 
identifikaci. Ve vztahu k základnímu registru 
osob dáváme ke zvážení zařazení ustanovení 
opravňujícího k možnému využívání 
neveřejných údajů ze základního registru osob, 
kde inspirací může být 
§ 109 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Zároveň je třeba povinnost oznamování změn v 
§ 7 odst. 4 a § 10 odst. 4 omezit pouze na ty 
údaje, které nelze získat z výše uvedených 
informačních systémů veřejné správy a upravit 
v tomto smyslu navrhovaný § 9 odst. 5 a § 13 
odst. 5.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.   

Co se týče evidence revizních techniků, tam je záměr předkladatele jasný, zavést evidenci pouze 
revizních techniků, nikoli odborně způsobilých osob od nich odlišných. Tato záležitost bude v souladu s 
vypořádáním připomínky Hospodářské komory v návrhu upravena. 
Cílem MPSV není vytvářet sofistikovanou evidenci propojenou se základním registrem obyvatel, 
informačním systému evidence obyvatel a informačním systémem cizinců. Má se jednat o 
jednoduchou evidenci plnící informační funkci. Tento způsob řešení je již praxí osvědčen, když 
obdobný přístup zvolilo MPSV v případě evidence dle zákona č. 309/2006 Sb. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV K části první – k § 7 odst. 6 zákona o 
vyhrazených technických zařízeních: 
Navrhované ustanovení není vhodně 
legislativně zpracováno, neboť je nutno 
pozitivně upravit proces, který bude mít před 
vypočtenými ustanoveními zvláštního zákona 
přednost, a to na základě aplikace obecné 
právní zásady lex specialis derogat legi 
generali.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Ustanovení bude bez dalšího vypuštěno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV K části první – k § 7 odst. 7, § 12 odst. 2, § 18 
odst. 1 písm. a) a písm. b) bodu 3 a § 18 
odst. 2 zákona o vyhrazených technických 
zařízeních: 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Záměrem MPSV nebylo stanovit proces vydání oprávnění a osvědčení, nýbrž z technického hlediska 
přiblížit obecně stanovené zákonné požadavky dle jednotlivých druhů VTZ. V záležitosti stanovení 
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Požadujeme, aby proces (včetně bližších 
požadavků) vydání osvědčení, oprávnění nebo 
dokladu byl stanoven v zákoně, a to s ohledem 
na čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 
odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a 
svobod. Prováděcí právní předpis by neměl 
obsahovat náležitosti žádosti, osvědčení nebo 
dokladu ani jiné procesní postupy. Z navržených 
nařízení vlády (srov. § 20) je proto nutno tyto 
požadavky vypustit a zařadit je do zákona. To 
platí obdobně pro stanovení výše poplatků.  
 

výše poplatků lze uvést, že ve spolupráci s Ministerstvem financí dojde k „překlopení“ vyhlášky č. 
398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění 
dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, do zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v návrhu zákona bude daná 
vazba zohledněna. Výše uvedené bude doplněno do důvodové zprávy. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV K části první – k § 7 odst. 7, § 12 odst. 2, § 18 
odst. 1 písm. a) a písm. b) bodu 3 a § 18 
odst. 2 zákona o vyhrazených technických 
zařízeních: 
Z důvodu zpřehlednění a zjednodušení textu 
zákona, který je z hlediska specifického 
pojmosloví a výčtu různých požadavků 
a předpokladů odborné způsobilosti obtížně 
srozumitelný, naopak navrhujeme, aby byl 
obsah a způsob provádění veškerých zkoušek 
odborné způsobilosti uveden v prováděcím 
právním předpise (viz  
§ 14 odst. 9, který hovoří o bližších požadavcích 
na obsah a rozsah zkoušky z odborné 
způsobilosti k výkonu činností 
v elektrotechnice). Zmocňovací ustanovení by 
pak znělo, že obsah a rozsah zkoušek 
z odborné způsobilosti stanoví prováděcí právní 
předpis. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      

 ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Ve smyslu vypořádání připomínek Hospodářské komory ČR a MPO dojde k přesunu části úpravy do 
podzákonných předpisů, nicméně vzhledem k odlišnosti jednotlivých zkoušek považujeme za 
podstatné základní mantinely dané úpravy stanovit zákonem. Jednotlivé přesuny budou rámcově 
zdůvodněná v důvodové zprávě. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 ÚNMZ - ČAS K § 7 odst. 4 
Ustanovení stanovící lhůty plnění je zmatečné. 
Lhůta je zpravidla stanovena přesným 
vyjádřením času nebo neurčitým vyjádřením 
času. Každý způsob stanovení časové lhůty má 
své výhody i nevýhody a obvykle nejsou z tyto 
způsoby slučovány.  
V tomto případě doporučuju zohlednit judikáty 
soudů jednotlivých stupňů.  
Tento způsob stanovení lhůt je i v jiných § 
návrhu zákona. Doporučujeme stanovit to 
jedním způsobem a stejně v celém návrhu 
zákona. 

AKCEPTOVÁNO 
 
S úpravou lhůty lze souhlasit, bude se jednat o analogickou lhůtu, kterou předpokládá z. č. 309/2006 
sb. a také § 10 odst. 4 návrhu zákona po vypořádání připomínky Hospodářské komory ČR. 
Nové znění § 7 odst. 4: 
„(4) Právnická a podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno oprávnění k montáži, opravám, revizím, 
zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo k plnění nádob plyny, je povinna oznámit pověřené 
organizaci změny údajů uváděných v evidenci odborně způsobilých osob podle § 9 bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku; osoby podle věty první jsou dále povinny pověřené 
organizaci oznámit všechny skutečnosti a změny související s plněním podmínek vydaného 
oprávnění.“. 

 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 SPČR K § 7 odst. 5 – vydání oprávnění 
SP ČR požaduje upravit výčet oprávnění v § 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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7 odst. 5 v kontextu zákona takto:  
„(5) Oprávnění zahraničním právnickým osobám 
a podnikajícím fyzickým osobám k montáži, 
opravám, revizím, zkouškám vyhrazených 
technických zařízení a k plnění nádob plyny se 
vydává postupem podle tohoto zákona.“ 
Odůvodnění: 
Předmětem tohoto zákona není výroba, proto by 
měla být z výčtu oprávnění vypuštěna. 
 Tato připomínka je zásadní.  

Ustanovení vypuštěno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K § 8 MV K části první – k § 8 zákona o vyhrazených 
technických zařízeních: 
V návaznosti na zásadní připomínku k § 7 odst. 
1 se domníváme, že by nadpis ustanovení měl 
znít „Rozhodnutí o udělení (vydání) 
oprávnění k montáži, opravám, revizím, 
zkouškám vyhrazených technických zařízení 
a k plnění nádob plyny“. Obecné náležitosti 
rozhodnutí upravuje § 68 odst. 2 správního 
řádu. Náležitosti uvedené v § 8 písm. a) až c) 
jsou tedy duplicitní s obecnými náležitostmi 
rozhodnutí. Ustanovení proto navrhujeme 
upravit tak, aby bylo uvedeno, že rozhodnutí o 
udělení oprávnění obsahuje kromě obecných 
náležitostí náležitosti uvedené v písmenech d) 
až f), popřípadě též konkrétní datum, do kterého 
oprávnění platí, neboť skončení doby platnosti 
oprávnění se uvádí jako údaj v evidenci podle § 
9. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Správní řád se pouze přiměřeně použije v oblasti náležitostí žádosti, osvědčení atd. 
Nadpis ustanovení nemá regulativní povahu a dle našeho názoru odpovídá svému obsahu. S ohledem 
na uživatelskou přehlednost předpisu preferujeme ustanovení ponechat ve zvolené formě. 
Rozhodnutí o udělení oprávnění (myšleno v širším, resp. obecném slova smyslu), tj. hodnocení 
zkušební komise, nezakládá, nemění ani neruší práva nebo povinnosti žadatele, oprávnění nemá 
normativní povahu. S ohledem na výše uvedené se tedy nejedná o rozhodnutí ve smyslu správního 
řádu. Po dohodě s připomínkovým místem bude slovo rozhodnutí s nadpisu vypuštěno a bude zde jen 
pojem oprávnění. 
Ve věci uvádění konkrétního data, do kterého oprávnění platí, připomínku akceptujeme. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 SPČR K § 8 – náležitosti oprávnění 
SP ĆR požaduje stávající text doplnit novým 
písmenem g): 
 
„g) datum platnosti oprávnění“. 
Odůvodnění: 
Pro účely prokázání platnosti oprávnění vůči 
objednateli či zadavateli prací by na vydaném 
dokladu o oprávnění mělo být vyznačeno i 
datum jeho platnosti, a to i s ohledem na 
skutečnost, že je nově zaváděna 10letá platnost 
oprávnění, o níž objednatel nebude mít 
v převážné většině případů žádnou 
povědomost. 
Tato připomínka je zásadní.  

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K § 9 MV K části první – k § 9 zákona o vyhrazených 
technických zařízeních:  
Doporučujeme sjednotit název navrhované 
evidence, neboť v § 5 odst. 2 písm. f) 

AKCEPTOVÁNO 
 
Na základě uplatněné připomínky dojde ke sjednocení terminologie, zavedení legislativní zkratky bude 
zváženo. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB8FP73OT)



20 
 

navrhovaného zákona se hovoří o „evidenci 
právnických a podnikajících fyzických osob, 
které získaly oprávnění podle písmene c)“, 
v názvu navrhovaného § 9 se hovoří o „evidenci 
odborně způsobilých právnických a 
podnikajících fyzických osob k montáži, 
opravám, revizím, zkouškám vyhrazených 
technických zařízení a k plnění nádob plyny“ a 
v samotném § 9 pak pouze o „evidenci odborně 
způsobilých osob podle § 5 odst. 2 písm. f)“. 
Doporučujeme v navrhovaném zákoně zavést 
legislativní zkratku pro tuto evidenci. 

 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV V navrhovaném odstavci 1 je uvedeno, že 
evidenci odborně způsobilých osob vede 
pověřená organizace mimo jiné pro bezplatné 
poskytování informací z ní pro potřeby jiných 
orgánů podle jiných zákonů. Zároveň je však 
v odstavci uvedeno, že údaje, které se do 
evidence zapisují, jsou veřejně přístupné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Z uvedeného tedy vyplývá, že přístup k těmto 
informacím bude mít i veřejnost, nikoliv pouze 
jiné orgány veřejné správy. Požadujeme proto 
ustanovení v tomto směru přepracovat. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      

AKCEPTOVÁNO 
 
Odstavec 1 připomínkovaného ustanovení stanoví účel evidence: 
1. vedení údajů o počtu a odbornosti právnických a podnikajících fyzických osob s oprávněním k 
montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny 
2. pro bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných předpisů  
S ohledem na výše uvedené bude ustanovení precizováno. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K § 10 SPČR K § 10 , odst. 3 – odborná způsobilost 
fyzických osob 
SP ČR navrhuje, aby náklady za vydání 
osvědčení o odborné způsobilosti se hradily 
až po vykonání zkoušky, před vydáním 
osvědčení, tj. stávající text odst. 3 požadujeme 
upravit takto:  
„(3) Náklady spojené s provedením zkoušky z 
odborné způsobilosti fyzických osob k 
činnostem  
na vyhrazených technických zařízeních a za 
vydání osvědčení o odborné způsobilosti k 
činnostem na vyhrazených technických 
zařízeních hradí žadatel o vykonání zkoušky 
odborné způsobilosti pověřené organizaci před 
provedením této zkoušky. Náklady spojené s 
vydáním osvědčení o odborné způsobilosti k 
činnostem na vyhrazených technických 
zařízeních hradí žadatel po úspěšném 
vykonání zkoušky odborné způsobilosti 
pověřené organizaci před vydáním tohoto 
osvědčení.“. 
Odůvodnění: 
SP je toho názoru, že není správné uložit 

VYSVĚTLENO 
 
Dle názoru MPSV by neměla být úhrada vázána na úspěšnost zkoušky. Je třeba zvážit i postup u 
neúspěšné zkoušky, protože TIČR vznikají náklady při jakékoliv realizaci zkoušky, nikoliv jen při té 
úspěšné. Proto je samotná dikce formulována na provedení zkoušky. Obdobný koncept v oblasti 
odborných způsobilostí na úseku BOZP je uplatněn i zákonem č. 309/2006 Sb., který v § 20 odst. 7 
stanoví, že náklady spojené s provedením zkoušky z odborné způsobilosti, periodické zkoušky nebo 
zkoušky ze zvláštní odborné způsobilosti a za vydání osvědčení podle § 10 odst. 1 písm. c), § 10 odst. 
2 písm. c) nebo § 11 odst. 2 písm. f), stanovených držitelem akreditace, uhradí uchazeč o vykonání 
zkoušky držiteli akreditace nejpozději v den konání zkoušky před jejím zahájením. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB8FP73OT)



21 
 

povinnost hradit platbu za vydání osvědčení, 
když dopředu žadatel neví, zda zkoušku 
úspěšně složí a osvědčení mu bude moci být 
vydáno.  
Tato připomínka je zásadní.  

K § 10 a 11 MV Ustanovení považujeme za nejasná a neurčitá a 
požadujeme je přepracovat a sloučit, neboť 
upravují proces a předpoklady získání 
osvědčení k činnostem na vyhrazených 
technických zařízeních neorganicky na dvou 
různých místech. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Dojde ke sloučení ustanovení v částech vztahujících je k získání osvědčení a žádosti. Zkoušku však 
zamýšlíme i s ohledem na vypořádání ostatních připomínek zanechat v samostatném ustanovení. 
Nebráníme se případnému zavedení společného nadpisu pro více ustanovení, aby bylo jednoznačné, 
do jaké oblasti spadají. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 MV V § 11 odst. 1 není jasné, co se rozumí žádostí 
o prověření odborné způsobilosti a vydání 
osvědčení a jaký je její vztah k žádosti o 
vykonání zkoušky. Jedná se  
o jednu žádost nebo několik samostatných 
žádostí, které je nutno podat zároveň? Jsou tyto 
žádosti vzájemně podmíněny, respektive jakým 
způsobem se o nich rozhoduje – o každé 
žádosti zvlášť, nebo o všech dohromady? Dále 
není zřejmé, jaké jsou náležitosti těchto žádostí, 
které obecně nevyplývají ze správního řádu.  

AKCEPTOVÁNO 
 
Záměrem MPSV jedna žádost, její esenciální náležitosti budou doplněny stejně jako v případě 
oprávnění. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV Proces získání osvědčení k činnostem na 
vyhrazených technických zařízeních by měl být 
dle našeho názoru takový, že fyzická osoba 
splňující zákonem nebo prováděcím právním 
předpisem stanovené předpoklady podá žádost 
o vydání osvědčení k činnostem na 
vyhrazených technických zařízeních. Pověřená 
organizace na základě této žádosti prověří 
splnění uvedených předpokladů, aniž by to 
žadatel musel žádat, a pokud budou splněny, 
přihlásí žadatele na zkoušku. O úspěšném 
vykonání zkoušky se pak vydává osvědčení, 
které slouží jako doklad prokazující odbornou 
způsobilost. Doba platnosti osvědčení je 5 let 
od jeho vydání. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Dojde k úpravě ustanovení ve smyslu připomínky. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV Ze systematického hlediska dále požadujeme 
do § 10 doplnit náležitosti osvědčení, které jsou 
uvedeny v § 12, obsah § 10 odst. 3 přesunout 
do § 11 upravujícího průběh zkoušky, pokud 
nebude stanoven v prováděcím právním 
předpise (viz výše), a v § 10 odst. 5 obsah věty 
poslední přesunout do odstavce 4, respektive 
odstavec 4 vztáhnout též na fyzické osoby, 
kterým byla uznána odborná kvalifikace. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 

AKCEPTOVÁNO 
 
Dojde k úpravě ustanovení ve smyslu připomínky s tím, že bude reflektováno vypořádání ostatních 
připomínek MV. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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zásadní. 
 MV K části první – k § 10 odst. 1 zákona o 

vyhrazených technických zařízeních:  
Omezení svéprávnosti je jedním z důvodů pro 
skončení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti. Podmínka plné svéprávnosti však 
není předpokladem pro získání odborné 
způsobilosti. Navrhujeme v tomto směru 
ustanovení doplnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K § 10 až 14 MŠMT K § 10 odst. 1 písm. b) a § 14 odst. 1 písm. 
b): Oproti dosavadní právní úpravě návrh 
zákona obsahuje nový požadavek na odbornou 
způsobilost, a to zdravotní způsobilost. Tento 
požadavek však není nijak odůvodněn, proto 
požadujeme, zvláště s ohledem na přiměřenost, 
uvedený požadavek odstranit. 

VYSVĚTLENO 
 
Vzhledem k odbornosti a nebezpečnosti návrhem regulovaných profesí MPSV považovalo za nezbytné 
zařadit mezi odborné předpoklady též zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem. Obecně zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, předpokládá, že zaměstnavatel 
nepřipustí, aby jakýkoliv druh práce vykonával zaměstnanec, který nemá zdravotní způsobilost k dané 
práci. V oblasti vyhrazených technických zařízení řada odborně způsobilých osob podniká jako osoba 
samostatně výdělečně činná. Účele navržené úpravy je snaha státu zajistit, aby ani v tomto případě 
nebyla zdravotní způsobilost k vysoce nebezpečným činnostem podceňována, a proto byla učiněna 
jednou z esenciálních součástí odborné způsobilosti. Výše uvedené vysvětlení bude doplněno do 
zvláštní části důvodové zprávy k příslušným ustanovení. Pro úplnost lze uvést, že obdobný požadavek 
byl použit i v § 11 zákona č. 309/2006 Sb., jehož původním záměrem bylo upravovat odborné 
způsobilosti (od tohoto záměru se však historicky upustilo a ustanovení se v daném rozsahu pro 
neexistenci příslušných prováděcích předpisů nevyužilo). 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

K § 13 MV K části první – k § 13 zákona o vyhrazených 
technických zařízeních:  
Navrhujeme v zákoně neuvádět, kdo je 
provozovatelem příslušných evidencí, a to 
s ohledem na skutečnost, že pokud právní 
předpis explicitně určuje konkrétní subjekt jako 
provozovatele, nelze provozováním pověřit jinou 
osobu.  

VYSVĚTLENO 
 
Záměrem MPSV je jasně stanovit, kdo je provozovatelem evidencí a jsme srozuměni s argumentem 
MV ohledně pověření provozováním jinou osobou. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV K části první – k § 13 zákona o vyhrazených 
technických zařízeních:  
Vzhledem k tomu, že je pověřená organizace po 
skončení platnosti oprávnění podle 
navrhovaného § 9 odst. 4 povinna uchovávat 
evidované informace v neveřejné evidenci 
po dobu 20 let, nevidíme důvod, proč by tuto 
povinnost neměla mít pověřená organizace 
i v případě údajů podle navrhovaného § 13 odst. 
2 a 3. Podle navrhovaného § 13 odst. 7 mají být 
tyto údaje uchovávány na vyhrazených 
technických zařízeních. Dáváme ke zvážení, 
zda by uchovávání údajů po skončení platnosti 
oprávnění či osvědčení nemělo být v případě 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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navrhovaného § 9 odst. 4 a § 13 odst. 7 
sjednoceno. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      

 SPČR K § 13, odst. 4  – evidence revizních techniků 
SP ĆR navrhuje uvádět rovněž adresu 
bydliště nebo trvalého pobytu revizního 
technika a znění textu upravit takto:  
„(4) Evidence revizních techniků je veřejná. 
Údaje podle odstavce 2 a odstavce 3 jsou 
veřejně přístupné způsobem umožňujícím 
dálkový přístup u pověřené organizace.“ 
Odůvodnění: 
SP ČR se domnívá, že úpravou oprávnění 
zveřejňovat tyto jinak osobní údaje na zákonné 
úrovni nedochází k porušení nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR). Aby bylo možné danou 
osobu podle této evidence ztotožnit, případně 
má-li tato evidence sloužit veřejnosti např. jako 
seznam revizních techniků, kteří mohou 
vypracovat odpovídající revizi, je nezbytné 
zpřístupnit adresu bydliště.  
Tato připomínka je zásadní.  

VYSVĚTLENO 
 
Navrhovaná úprava byla dána k připomínkám též úřadu pro ochranu osobních údajů, který navržený 
koncept nerozporuje. Z hlediska ústředních orgánů státní správy si MPSV ve věci dovoluje přiklonit se 
k názoru ÚOOÚ. Současně je vhodné zmínit, že konstrukce evidence byla vystavěna analogicky 
k evidenci dle § 10 a zákona č. 309/2006 Sb., kdy stejně tak jako ve zmíněném případně ÚOOÚ 
souhlasil se zvoleným rozsahem zveřejňovaných osobních údajů. Aby mohly být údaje uvedené v 
evidenci využity veřejností, resp. aby plnily jeden ze svých základních účelů, je evidence ze zákona 
veřejná. Tato veřejnost je omezena jen co do adresy bydliště nebo místa trvalého pobytu fyzické 
osoby, kde lze vidět bezpečností opodstatnění pro tuto výjimku. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

K § 14 MPO K § 14 odst. 1 písm. a): Stanovení věku 18 let 
jako základního předpokladu pro získání 
odborné způsobilosti je z pohledu středního a 
učňovského školství v oboru elektro 
diskriminující v kontextu s obsahem 
předložených prováděcích předpisů, protože 
zabraňuje provádět v rámci výuky práce, které 
jsou nezbytné, ale jsou považovány za práce, 
které může vykonávat pouze odborně způsobilá 
osoba. Zároveň je tím upíráno žákům a 
studentům získat odbornou praxi (v rámci 
pracovně právních vztahů) jak mu umožňuje 
zákon 89/2012 Sb. 
Obdobným způsobem je to i ostatních 
ustanovení tohoto odstavce 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

 MPO K § 14 odst. 3 požadujeme uvést v tomto znění 
“Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu 
činností v elektrotechnice s výjimkou osob 
poučených se skládá před tříčlennou 
komisí,….“  
Pokud by se původní navrhované znění 
vztahovalo i na osoby poučené, přinese to 
ohromnou komplikaci a zdražení zkoušky pro 
právní subjekty. Jak bude například autoservis 
se dvěma osobami poučenými pro opravy 
elektrických vozů organizovat přezkoušení? 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Obdobná připomínka byla vznesena Hospodářskou komorou ČR a v souladu s jejím vypořádáním 
dojde k úpravě návrhu zákona. S ohledem na dohodu s připomínkovým místem (Hospodářskou 
komorou ČR) dojde ke sladění požadavků v návrhu zákona a připraveném NV k informaci. Zejména 
dojde k přesunu některý doplňujících požadavků na průběh zkoušky tak, aby nedocházelo 
k neúměrnému přezkušování osob poučených.(bude se u nich předpokládat pouze písemná část 
zkoušky). 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MPO K § 14 odst. 5 požadujeme uvést v tomto znění: VYSVĚTLENO 
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„Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu 
činností v elektrotechnice osob znalých se 
skládá z písemné a ústní části. Výsledek 
zkoušky podle věty první se hodnotí stupni 
vyhověl nebo nevyhověl. V  každé části zkoušky 
musí žadatel pro  stupeň vyhověl splnit nejméně 
60 % správných odpovědí. Za provedení 
zkoušek a správnost vydaného dokladu 
o úspěšném složení zkoušky z odborné 
způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice 
odpovídá předseda komise. U osob 
poučených je v odůvodněných případech 
povoleno i testové přezkoušení 
v elektronickém systému, kde musí být 
správnost odpovědí minimálně 90 %, nebo 
pouze ústní přezkoušení, při němž musí 
žadatel pro stupeň vyhověl splnit nejméně 
60% správných odpovědí. Za provedení 
zkoušek a správnost vydaného dokladu 
o úspěšném složení zkoušky z odborné 
způsobilosti k výkonu činností 
v elektrotechnice odpovídá zkoušející. 
Zkoušející i autor testu musí být osoba znalá 
se znalostí a zkušenostmi odpovídajícími 
danému elektrickému zařízení.“  
Navrhujeme doplnit text i o zkoušení osob 
poučených.  

 
Ve světle vypořádání připomínky k § 14 odst. 3 dojde k úpravám návrhu zákona u dané zkoušky tak, 
aby bližší podrobnosti vykonávané zkoušky byly stanoveny až v prováděcím právním předpise. 
Připomínkové místo svůj požadavek na elektronické přezkoušení nijak neodůvodňuje a MPSV jej 
nepovažuje za vhodný způsob ověřování znalostí stanovených odborných pracovníků. 
Nadto je úprava navrhovaná připomínkovým pojata příliš široce, kdy volbu, zda elektronické testování 
bude využito, není nijak limitováno a stačí pouze jeho zdůvodnění. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV K části první – k § 14 odst. 2 zákona o 
vyhrazených technických zařízeních:  
Není zřejmé, z jakého důvodu není v tomto 
případě vydáváno osvědčení (jako je tomu 
podle § 10 a § 11), ale doklad, když podmínky 
pro získání dokladu jsou téměř totožné jako u 
osvědčení. Je nutno především vyjasnit, zda má 
jít o vydání dokladu namísto písemného 
vyhotovení rozhodnutí ve smyslu § 151 
správního řádu, nebo má jít o doklad prokazující 
odbornou způsobilost, jako je tomu v případě § 
10 a § 11. Domníváme se, že v obou případech 
by mělo jít o osvědčení prokazující odbornou 
způsobilost, tedy doklad potvrzující odbornou 
způsobilost podle části čtvrté správního řádu.  

VYSVĚTLENO 
 
Tato úprava je úzce provázána s připravovanými prováděcími předpisy v oblasti elektrotechniky (NV o 
bližších požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou 
způsobilost v elektrotechnice). Předmětný doklad nevydává pověřená organizace, proto, aby 
nedocházelo k záměně, bylo upuštěno pro uživatelskou příznivost od používání pojmu osvědčení. 
Správní řád, část druhá a třetí, se v tomto případě nepoužije. Právnické a fyzické podnikající osoby, 
které provozují vyhrazené elektrické zařízení, mají povinnosti stanovené v § 15 (nyní § 14) návrhu 
zákona, dále též zpravidla povinnosti v oblasti BOZP jako zaměstnavatel podle zákoníku práce. Na 
základě těchto povinností jsou v prováděcím předpise stanoveny konkrétní parametry určitého druhu 
proškolování. Jedná se o koncept, který vychází ze zaběhnuté praxe, nedochází zde ani v současnosti 
k jakémukoliv správnímu rozhodování. Odpovědnost za „proškolení“ nese PO nebo PFO. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV K části první – k § 14 odst. 2 zákona o 
vyhrazených technických zařízeních:  
Dále není upraveno, kdo je žadatelem, 
náležitosti žádosti a náležitosti dokladu, které 
obecně nevyplývají ze správního řádu. Tyto 
náležitosti přitom nelze uvádět v prováděcím 
právním předpise (viz výše). 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 

VYSVĚTLENO 
 
Viz vypořádání předchozí připomínky. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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zásadní. 
 ÚNMZ - ČAS K § 14 odst. 1 písm. a) 

Stanovení věku 18 let jako základního 
předpokladu pro získání odborné způsobilosti je 
z pohledu středního a učňovského školství 
v oboru elektro diskriminující v kontextu 
s obsahem předložených prováděcích předpisů, 
protože zabraňuje provádět v rámci výuky 
práce, které jsou nezbytné, ale jsou považovány 
za práce, které může vykonávat pouze odborně 
způsobilá osoba. Zároveň je tím upíráno žákům 
a studentům získat odbornou praxi (v rámci 
pracovně právních vztahů) jak mu umožňuje 
zákon 89/2012 Sb. 
Obdobným způsobem je to i ostatních 
ustanovení tohoto odstavce. 

Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

 SPČR K § 14, odst.4 – odborná způsobilost 
k výkonu některých činností 
 
SP ČR požaduje doplnit vedle zařízení 
provozovatelů soustav rovněž zařízení výroben 
elektrické energie a text odst. 4 upravit takto: 
 
„(4) Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu 
činností v elektrotechnice pro práce na 
elektrickém zařízení držitele licence na výrobu 
elektřiny podle jiného právního předpisu, 
provozovatele přenosové soustavy a 
provozovatele distribuční soustavy se skládá 
před tříčlennou komisí, kdy předsedou komise 
je osoba znalá pro řízení činnosti odpovědná za 
elektrické zařízení příslušného provozovatele 
elektrického zařízení nebo revizní technik, 
předseda komise disponuje nejméně stejným 
rozsahem a druhem povolených činností v 
elektrotechnice, o něž se zkoušená osoba 
uchází, není-li podmínka rozsahu a druhu 
povolených činností v elektrotechnice splněna, 
musí rozsah a druh odborné způsobilosti k 
výkonu činností v elektrotechnice splňovat 
nejméně jeden člen zkušební komise; nejméně 
dva členové komise musí být fyzické osoby 
znalé  
podle prováděcího právního předpisu.“ 
Odůvodnění: 
 
Vzhledem ke složitosti, rozsahu a provozním 
nárokům, kladeným na obsluhu a provoz 
výrobních bloků jaderných, klasických a vodních 
elektráren, četnosti personálu s 

VYSVĚTLENO 
 
Návrh připomínkového místa není dostatečně koncepčně jednoznačný. Jedná se o velmi obecný okruh 
subjektů, když není definován pojem výrobny. Mohou sem pak spadat i malé vodní elektrárny, 
fotovoltaiky bez obsluhy atd. Výjimka by pak ztratila své opodstatnění a nebyl by naplněn záměr 
předkladatele. Pro úplnost lze dodat, že obdobná připomínka byla uplatněna HKČR a po dohodě s 
připomínkovým místem byla vypořádána jako vysvětlena. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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elektrotechnickou kvalifikací v těchto 
organizacích, SP ČR navrhuje zařadit výše 
uvedené výrobny do stejné skupiny jako 
provozovatele přenosové a distribuční soustavy. 
Tato připomínka je zásadní.  

 SPČR K § 14 odst.5) a §11 odst.4) – odborná 
způsobilost k výkonu některých činností 
SP ČR navrhuje sjednotit minimální limit pro 
správné odpovědi pro zkoušky odborné 
způsobilosti a to na 80 % správných odpovědí a 
zároveň v této souvislosti doporučuje i sjednotit 
úpravu textu v obou ustanoveních.  Za 
srozumitelnější považuje úpravu v tomto 
odstavci 4.     
Odůvodnění: 
Odstavce obsahují rozdílné požadavky pro 
splnění požadavků odborné způsobilosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

K § 15 MPO K § 15 odst. 2 písm. b) 
Uvedené ustanovení stanoví, že osoby uvedené 
v odst. 1 zajišťují, aby prohlídky a zkoušky 
podle § 5 odst. 2 písm. b) byly provedeny před 
uvedením vyhrazeného technického zařízení do 
provozu zaměstnanci pověřené organizace 
nebo za jejich přítomnosti. Navrhujeme znění 
této povinnosti upřesnit. Upozorňujeme, že 
např. dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování 
shody stanovených výrobků při jejich dodávání 
na trh, ve znění pozdějších předpisů, se 
stanovují výrobky, u nichž provedením postupů 
posouzení shody musí být posouzeno, zda daný 
výrobek splňuje veškeré požadavky, které na 
něj právní předpisy kladou. Toto posouzení se 
provádí před uvedením výrobků na trh případně 
před jejich použitím (uvedením do provozu). 
Příkladem jsou např. výtahy, které musí být 
před jejich použitím přezkoušeny. Případná 
zkouška podle navrhovaného zákona by tak 
mohla vést k tomu, že daný výrobek bude 
zkoušen dvakrát, a to v režimu zákona č. 
90/2016 Sb. (případně jiného předpisu řešícího 
uvádění na trh) a v režimu navrhovaného 
zákona. 

VYSVĚTLENO 
 
Předmět úpravy návrhu zákona je vymezen jak pozitivně v § 1 odst. 1, který mimo jiné jednoznačně 
stanoví, co je ve smyslu návrhu zákona považováno za vyhrazené technické zařízení, tak negativně v 
§ 1 odst. 2, který mezi jiným vylučuje z úpravy navrhovaného zákona ověřování stavu technických 
zařízení při uvádění do provozu, u nichž jsou požadavky na jeho ověření stanoveny jiným právním 
předpisem (myšleno zejména zákony č. 22/1997 Sb. a z. č. 90/2016 Sb., a tedy i jejich prováděcí 
předpisy). 
Nemůže tedy nastat situace dvojitého zkoušení v režimu zákona č. 90/2016 Sb. (případně jiného 
předpisu řešícího uvádění na trh) a v režimu navrhovaného zákona. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MPO K § 15 odst. 2 písm. c): Dikce článku 
předepisuje požadavek, aby podnikající fyzické 
osoby mohly práce provádět pouze svými 
zaměstnanci.  
Toto ustanovení je diskriminační, protože ve 
smyslu zákona č. 262/2006 Sb. podnikající 
fyzická osoba sama se sebou neuzavírá 

VYSVĚTLENO 
 
V souladu s vypořádáním připomínky uplatněné Hospodářskou komorou oprávnění není požadováno 
pro provádění revizí odborně způsobilými podnikajícími fyzickými osobami provádění revizí 
podnikajícími fyzickými osobami bez zaměstnanců. Současně platí, že fyzické osoby nepodnikající o 
oprávnění ve smyslu návrhu zákona ani žádat z faktických důvodů (jako je mimo jiné účel oprávnění) 
nebudou. 
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pracovně právní vztah, tedy nezaměstnává 
sama sebe. 

 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 MV K části první – k § 15 odst. 3 písm. a) zákona 
o vyhrazených technických zařízeních: 
Požadujeme vyjasnit právní povahu souhlasu, 
zda se jedná o procesní nebo hmotněprávní 
úkon, a jakým způsobem a v jaké formě se 
uděluje. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      

VYSVĚTLENO 
 
Jedná se hmotněprávní úkon, bude vydán formou stanoviska za poplatek. Tato skutečnost bude 
doplněna do důvodové zprávy. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 ÚNMZ - ČAS K § 15 odst. 2 písm. c)  
Dikce článku předepisuje požadavek, aby 
podnikající fyzické osoby mohly práce provádět 
pouze svými zaměstnanci.  
Toto ustanovení je diskriminační, protože ve 
smyslu zákona č. 262/2006 Sb. podnikající 
fyzická osoba sama se sebou neuzavírá 
pracovně právní vztah, tedy nezaměstnává 
sama sebe. 

VYSVĚTLENO 
 
V souladu s vypořádáním připomínky uplatněné Hospodářskou komorou oprávnění není požadováno 
pro provádění revizí odborně způsobilými podnikajícími fyzickými osobami provádění revizí 
podnikajícími fyzickými osobami bez zaměstnanců. Současně platí, že fyzické osoby nepodnikající o 
oprávnění ve smyslu návrhu zákona ani žádat z faktických důvodů (jako je mimo jiné účel oprávnění) 
nebudou. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 ČMKOS Navrhované znění § 15 odst. 4 návrhu 
zákonu požadujeme změnit takto: 
„(4) V případě, že provozovatel není vlastníkem 
vyhrazeného technického zařízení, nese 
odpovědnost za jeho používání a provoz od 
prokazatelného převzetí zařízení, přičemž 
některé povinnosti související s provozem 
zařízení mohou být upraveny smlouvou mezi 
vlastníkem a provozovatelem.“ 
Odůvodnění: 
V praxi nejsou zcela neobvyklé případy, kdy má 
podnikající subjekt pronajato, třeba formou 
leasingu, nějaké zařízení, přičemž vlastník 
zajišťuje i jeho obsluhu, revize atd. Většinou jde 
o zařízení pracující v automatickém režimu s 
občasným dohledem. Původní ustanovení by 
přenášelo všechny povinnosti na provozovatele, 
což by v popsaném případě bylo nelogické. 
Podle našeho názoru je zde i nevyjasněný vztah 
k ustanovení §2 písm. h). Proč by vlastník 
zařízení nemohl být považován za 
provozovatele, který zařízení provozuje např. 
pronájmem zařízení, a tudíž by nemohl nést 
odpovědnost za jeho provoz, jestliže to bude 
smluvně ošetřeno? Smluvní úprava je zde na 
místě, aby bylo nepochybně jasné, které 
povinnosti bude který subjekt plnit. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 

VYSVĚTLENO 
 
Záměrem MPSV není vyloučit možnost, aby vlastník byl zároveň provozovatelem vyhrazeného 
technického zařízení. Zvolená formulace pamatuje však i na případy, kdy provozovatel není vlastníkem 
daného zařízení. Z hlediska kontrolních orgánů je třeba povinnosti subjektům stanovovat určitě, aby 
bylo možné je řádně kontrolovat a vymáhat. Nutno brát také v potaz navrhovanou definici 
provozovatele v § 2 písm. h) návrhu zákona, která vymezuje provozovatele jako právnickou nebo 
podnikající fyzickou osobu odpovídající za používání a provoz vyhrazeného technického zařízení, a to 
bez ohledu na právní vztah k používanému vyhrazenému technickému zařízení. 
V daném případě zřejmě došlo k nepochopení ve významu, že by "vlastník provozoval zařízení jeho 
pronájmem". Pokud vlastník objekt, zařízení, pronajme jinému, tak s ním sice podniká pronajímáním, 
ale přímo ho neprovozuje (viz uvedená definice). I činnost "facility" (zajišťování oprav a údržby, revize 
zařízení jako součástí stavby) zajišťovaná třeba i vlastníkem, nesnímá z vlastního provozovatele - 
zaměstnavatele odpovědnost ve smyslu pracovněprávních předpisů, tj. že prostory a zařízení, které 
užívá, jsou v bezpečném stavu, vycházeje z objektivní odpovědnosti vlastního provozovatele – 
zaměstnavatele - viz zák. č. 309/2006 Sb. (§2 odst. 1, § 4 odst. 1, a zák. č.262/2006 Sb. (§ 102 odst. 1, 
2). Ani zákonnou povinnost provozovatele – zaměstnavatele - zajišťovat bezpečnost provozních 
prostor a zařízení pro zaměstnance, nelze smluvně přenést na jiné osoby. Úkony k zajišťování této 
povinnosti však samozřejmě mohou být prováděny smluvně, např. revize el. instalace v provozních 
prostorách provozovatele může zajišťovat i vlastník na smluvním základě. Provozovatel - 
zaměstnavatel však odpovídá, že jsou provedeny, že neprovozuje neověřovaná a neudržovaná 
zařízení, že užívané prostory a zařízení jsou v bezpečném stavu. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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K § 15 odst. 6 SPČR SP ČR doporučuje formulační zpřesnění v 
kontextu se zařízeními provozovatelů soustav a 
také zařízeními na výrobu elektrické energie a 
navrhuje následující znění:     
„(6) V případě jiného způsobu ověřování 
bezpečnosti vyhrazených technických zařízení 
revizemi a zkouškami u vyhrazených 
technických zařízení mohou být povinnosti v 
odstavci 2 písm. a) a b) zajištěny v souladu s 
požadavky příslušného prováděcího právního 
předpisu.“ 
Odůvodnění: 
Jedná se o formulační zpřesnění. Původní 
znění nebylo gramaticky správně. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K § 16 SPČR K  § 16 – Hlášení vzniku havárie 
SP ČR doporučuje upravit text hlášení havárie a 
navrhuje toto znění:     
„Provozovatel je povinen bez zbytečného 
odkladu nahlásit na místně příslušný oblastní 
inspektorát práce podle místa, kde k události 
došlo, vznik mimořádné události, v jejímž 
důsledku dojde k bezprostřednímu ohrožení 
života a zdraví fyzických osob, ztrátě na životě 
nebo škodě na majetku zjevně přesahující 
částku   5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti 
s provozem vyhrazených technických zařízení 
nebo kdy jsou příčinou vzniku této události 
vyhrazená technická zařízení (havárie).“ 
Odůvodnění: 
Částečně nebo zcela neovladatelné, časově a 
prostorově ohraničené události jsou z pohledu 
praxe velmi obtížně vyložitelné termíny/situace. 
Pokud by předkladatel na původní definici trval, 
požadujeme podrobnější vysvětlení v důvodové 
zprávě (vizte též obecnou úvodní připomínku).  
 
S odkazem na obecnou připomínku v úvodu 
doporučujeme v rámci osvěty/ metodiky k této 
nové právní úpravě zmínit i postup oblastního 
inspektorátu při nahlášení takovéto havárie. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 
 
Částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události je již dnes v právním 
řádu užívaný termín, kdy jej používá k definici závažné havárie zákon č. 224/2015Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Tento pojem je integrální součástí 
oblasti bezpečnosti práce. Zmiňuje jej i výkladový slovní k BOZP (viz Výkladový terminologický slovník 
některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných 
havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: 
<http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

K § 17 SPČR K § 17 - Kontrola 
 
SP ČR doporučuje vložit nové ustanovení, které 
by jednoznačně vymezilo, který orgán je 
pověřen výkonem kontroly nad dodržování 
tohoto zákona. 
  
Vložit nový § 17a, který zní: 
„§ 17a 

VYSVĚTLENO 
 
SUIP je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 251/2005 
Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, když uvádí, že „Úřad a inspektoráty kontrolují 
dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických 
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu 
vyhrazených technických zařízení“. Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu o inspekci práce, jedná se 
v případě § 3 o taxativním způsobem vymezené úkoly úřadu a inspektorátů, což odpovídá čl. 79 odst. 
1 Ústavy České republiky. Jednalo by se tedy o zjevnou duplicitu právní úpravy. Úprava ve smyslu 
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Kontrola 
 
  Kontrolu dodržování ustanovení 
tohoto zákona provádí Státní úřad inspekce 
práce.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Za účelem vyloučení pochybností 
doporučujeme na základě požadavku našich 
členů explicitně v tomto zákoně uvést, kdo 
vykonává kontrolu nad dodržováním ustanovení 
tohoto zákona a kdo je zejména oprávněn 
odebírat oprávnění podle § 9 odst. 5 resp. § 13 
odst. 5 apod. Jsme toho názoru, že přestože 
Státní úřad inspekce práce je zřizován a jsou 
mu uděleny kompetence samostatným 
zákonem, je vhodné uvést explicitně, který 
orgán je kontrolu oprávněn vykonávat, vždy 
v daném zákoně. 
Tato připomínka je zásadní. 

připomínky by byla považována za nepřímou novelu zákona o inspekci práce, což je v rozporu 
legislativními pravidly vlády a ustanovení by LRV odstranila. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

K § 18 MPO K § 18 odst. 1 písm. b) bod 6: požadujeme text 
uvést takto: bližší požadavky na odbornou 
způsobilost fyzických osob podle § 10 a 14 
zákona včetně stupně, popřípadě oboru 
odborného vzdělání a délku a obor odborné 
praxe s možným využitím systému dalšího 
vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. 
Požadujeme zde doplnit odkaz na Zákon 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání a o změně některých zákonů. 

VYSVĚTLENO 
 
Usnesení vlády č. 135 ze dne 27. února 2013 je v návrhu zákona i jeho prováděcích předpisech 
zohledňováno, když § 14 odst. 1 písm. c) (nyní § 13 odst. 1) návrhu zákona předpokládá, že 
předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu některých činností osob vykonávajících 
obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím, na 
elektrických zařízeních pod napětím (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v 
elektrotechnice“) je odborné vzdělání v oboru a stupni stanoveném prováděcím právním předpisem pro 
danou činnost na vyhrazeném technickém zařízení, Prováděcí právní předpis, konkrétně se jedná o 
NV o bližších požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou 
způsobilost v elektrotechnice hned v § 2 NV počítá s využitím profesních kvalifikací z Národní soustavy 
kvalifikací v souladu s předmětným usnesením a zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. 
MPSV má za to, že Národní soustava kvalifikací je cenný nástroj v oblasti vzdělávání, který by se však 
měl používat cíleně, v problematických oblastech, kde chybí odborné způsobilosti, a ne plošně, bez 
ohledu na zavedenou praxi v oboru. Proto byl zvolen výše uvedený koncept, který současně naplňuje 
smysl zmiňovaného usnesení a současně i záměry MPSV. Diskuse k tomuto tématu bude pokračovat 
v rámci legislativního procesu k prováděcím předpisům. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K § 19 MV K části první – k § 19 odst. 1 zákona o 
vyhrazených technických zařízeních:  
Ustanovení považujeme za příliš neurčité a 
požadujeme jasně vymezit, které požadavky 
stanovené zákonem jsou považovány za 
dodatečné, a tedy podle nich bude stav 
technických zařízení posuzován i před 
provedením rekonstrukce.  

VYSVĚTLENO 
 
Stav technických zařízení se při kontrole, zkoušce a revizi do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle 
bezpečnostních předpisů platných v době jejich uvedení do provozu, proto, aby zde byla zachována 
kontinuita současné právní úpravy v návaznosti na tu navrhovanou. Pokud dojde k rekonstrukci 
zařízení ve smyslu definice uvedené v § 2 písm. l), tj. že dojde k nahrazení stávající nevyhovující části 
vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně 
základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické 
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dokumentace, je logické, že se předpokládá s ohledem na modernizaci aplikace požadavků, které 
stanovily právní předpisy i po uvedení do provozu těchto zařízení. 
Do důvodové zprávy bude doplněno, že ustanovení cílí na ta technická zařízení, kde došlo k zakotvení 
další nové právní regulace, dříve nepokryté až po uvedení do provozu tohoto zařízení. 
Ustanovení se má vztahovat na VTZ před rekonstrukcí, na které budou uplatněny bezpečnostní 
předpisy účinné v době jejich uvedení do provozu, objeví-li se však potřeba upravit zcela nově jiný 
požadavek, bude se stav VTZ posuzovat i z hlediska splnění tohoto požadavku.  
S ohledem na požadavek připomínkového místa budou vypuštěna slova „, vyjma dodatečných 
požadavků stanovených zákonem“. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 MV K části první – k § 19 odst. 1 zákona o 
vyhrazených technických zařízeních:  
Dále upozorňujeme, že se stav technických 
zařízení se má posuzovat podle účinných, 
nikoliv pouze platných právních předpisů. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K části druhé    
K bodům 1 a 5  MV K části druhé – k novelizačním bodům 1 a 5 

zákona o inspekci práce: 
Podle Zásad tvorby právní úpravy přestupků 
schválených usnesením vlády ze dne 31. 
července 2018 č. 498 (dále jen „Zásady tvorby 
právní úpravy přestupků“) obecně platí, že 
skutkové podstaty přestupků mají být obsaženy 
v zákoně, ve kterém jsou stanoveny povinnosti, 
jejichž porušení je znakem těchto skutkových 
podstat. Skutková podstata přestupku nicméně 
může být výjimečně vymezena v jiném zákoně 
než v tom, ve kterém je uložena povinnost, 
na kterou se ve skutkové podstatě odkazuje. 
Půjde o případy, kdy je z povahy věci 
nevhodné, aby daný zákon obsahoval skutkové 
podstaty přestupků (jedná se například o 
občanský zákoník, zákoník práce apod.). 
V daném případě však není dán relevantní 
důvod, aby skutkové podstaty přestupků byly 
obsaženy v zákoně o inspekci práce, neboť 
zákon o vyhrazených technických zařízeních lze 
považovat za normu veřejného práva,  
do které lze zařadit skutkové podstaty 
přestupků, jejichž znakem je porušení 
povinností obsažených v tomto zákoně. Dojde 
tím k zjednodušení a zpřehlednění právní 
úpravy pro adresáty zákona, když budou 
povinnosti i právní následky jejich porušení 
obsaženy v jednom zákoně. 

VYSVĚTLENO 
 
SUIP je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 1 písm. d) zákona č.251/2005 
Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, když uvádí, že „Úřad a inspektoráty kontrolují 
dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických 
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu 
vyhrazených technických zařízení“. Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu o inspekci práce, jedná se v 
případě § 3 o taxativním způsobem vymezené úkoly úřadu a inspektorátů, což odpovídá čl. 79 odst. 1 
Ústavy České republiky. 
Již od účinnosti zákona o inspekci práce je oblast vyhrazených technických zařízení (včetně 
skutkových podstat přestupků) součástí tohoto právního předpisu. Rozhodně tedy nelze za 
zjednodušení a zpřehlednění považovat přesun těchto skutkových podstat, které jsou návrhem zákona 
pouze novelizovány, ze zavedeného systému, když ostatní (méně nebezpečná technická zařízení by 
v zákoně o inspekci zůstala. Velmi často spolu oblast technických a vyhrazených technických zařízení i 
při jednotlivých kontrolách souvisí. Adresáti zmínění jako argument připomínkového místa by pak 
museli používat často předpisy dva. Současně je třeba připomenout, že zákon o inspekci práce je také 
vázán na další předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako je např. zákon č. 
309/2006 Sb. V daném případě lze mít tedy za to, že by realizace požadavku připomínkového místa 
způsobila zmatečnost a nepřehlednost pro uživatele předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Do důvodové zprávy bude doplněno, že se jedná o odůvodněnou odchylku od Zásad tvorby 
právní úpravy přestupků. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV Navrhované skutkové podstaty je nutno AKCEPTOVÁNO 
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zjednodušit a upravit v souladu s bodem 3.1.2 
Zásad tvorby právní úpravy přestupků. Podle 
něj postačí uvést nejpodstatnější znaky 
protiprávního jednání bez odkazu nebo s 
odkazem na konkrétní ustanovení zákona tak, 
aby byla objektivní stránka jasná a srozumitelná 
nejen pro adresáty, ale též pro správní orgán. 
Jako nesrozumitelné a matoucí se totiž jeví 
skutkové podstaty obsahující odkazy na několik 
ustanovení zákona spolu s doslovným popisem 
porušené povinnosti. Z těchto skutkových 
podstat je pak obtížně rozpoznatelné, co se 
jejich prostřednictvím vlastně trestá.  

 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 MV Dále upozorňujeme na to, že fyzická osoba se 
nemůže dopustit přestupku podle § 20 odst. 1 
písm. c) až e), neboť povinnosti, jejichž 
porušení je znakem skutkových podstat těchto 
přestupků, jsou uloženy pouze právnické nebo 
podnikající fyzické osobě. Ustanovení § 15 
upravuje povinnosti právnických a podnikajících 
fyzických osob a § 16 obsahuje povinnost 
provozovatele, kterým zřejmě nemůže být 
nepodnikající fyzická osoba. Skutkové podstaty 
přestupků fyzických osob podle  
§ 20 odst. 1 písm. c) až e) by tedy měly být 
upraveny pouze v § 33 odst. 1 c) až e) jako 
přestupky právnických a podnikajících fyzických 
osob. Naopak skutkové podstaty přestupků 
právnických a podnikajících fyzických osob 
podle  
§ 33 odst. 1 písm. a) a b) by měly být zřejmě 
upraveny pouze jako skutkové podstaty 
přestupků fyzických osob podle § 20 odst. 1 
písm. a) a b), neboť se týkají oprávnění 
fyzických osob podle § 7 a § 10 zákona. Dále 
upozorňujeme na odlišné znění skutkové 
podstaty podle § 20 odst. 1 písm. e) a § 33 odst. 
1 písm. e), která se však týká porušení stejné 
právní povinnosti v § 15 odst. 2 písm. d). 
Požadujeme proto znění v § 33 odst. 1 písm. e) 
sjednotit (viz dále). Skutková podstata  
v § 33 odst. 1 písm. e) by měla být 
chronologicky zařazena do písmene d), neboť 
se týká porušení povinnosti v § 15 odst. 2, 
zatímco skutková podstata  
v § 33 odst. 1 písm. d) se týká porušení 
povinnosti v § 15 odst. 3, a proto by měla být 
zařazena do písmene e). V návětí u skutkových 
podstat přestupků právnických  
a podnikajících fyzických osob je nutno uvést, 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Dojde k požadované úpravě v případech, kdy se jedná pouze o PFO a PO. Sjednocení textace se 
nebráníme. 
Upozorňujeme však, že i ve smyslu vypořádání uplatněné připomínky Hospodářské komory ČR, dojde 
v návrhu zákona explicitně k uvedení, že s ohledem na nadbytečnou finanční zátěž PFO, u které nelze 
předpokládat pozitivní důsledek, dojde k úpravě § 6 odst. 2. 
Dohodnuté znění: 
„Oprávnění podle věty první není požadováno pro provádění revizí odborně způsobilou podnikající 
fyzickou osobou, která nezaměstnává zaměstnance.“. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB8FP73OT)



32 
 

že se jedná o právnickou osobu nebo 
podnikající fyzickou osobu. Navrhované 
skutkové podstaty by pak v zákoně o 
vyhrazených technických zařízeních mohly znít 
v souladu se Zásadami tvorby právní úpravy 
přestupků například takto: 
„§ X 
Přestupky  

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že 
a) provede prohlídku, revizi nebo 

zkoušku v souvislosti s uváděním 
do provozu nebo provozem 
vyhrazených technických zařízení 
bez oprávnění nebo osvědčení  
o odborné způsobilosti k 
činnostem na vyhrazených 
technických zařízeních,  

b) jako držitel oprávnění nebo 
osvědčení o odborné způsobilosti 
k činnostem  
na vyhrazených technických 
zařízeních neprovede prohlídku, 
revizi nebo zkoušku  
v souvislosti s uváděním těchto 
zařízení do provozu nebo jejich 
provozem  
ve stanoveném rozsahu. 

(2) Právnická osoba nebo podnikající 
fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že 
a) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. d) 

nezajistí, aby montáž nebo 
obsluhu vyhrazených technických 
zařízení vykonávaly odborně 
způsobilé fyzické osoby, 

b) v rozporu s § 15 odst. 3 písm. d) 
nezajistí odstranění zjištěných 
závad na vyhrazeném technickém 
zařízení, 

jako provozovatel neohlásí havárii podle § 16.“. 
 MV Odnětí oprávnění nebo osvědčení není 

typickým správním trestem za přestupek. Tento 
správní trest není uveden v obecném katalogu 
správních trestů v zákoně  
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, neboť se jedná o opatření 
netrestního charakteru. V tomto smyslu se tedy 
jedná o nežádoucí  
a nedůvodnou odchylku od obecné právní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Jak již bylo uvedeno v rámci vypořádání předchozích připomínek, SUIP je oprávněn vykonávat 
kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 1 písm. d) zákona č.251/2005Sb., o inspekci práce, ve 
znění pozdějších předpisů, když uvádí, že „Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností 
vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou 
mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických 
zařízení“. Již od účinnosti zákona o inspekci práce je oblast vyhrazených technických zařízení (včetně 
skutkových podstat přestupků) součástí tohoto právního předpisu. Konkrétně se jedná o § 20 a 33 
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úpravy správních trestů. Odnětí oprávnění by 
mělo být ukládáno za porušení povinností, které 
nenaplňují znaky skutkové podstaty přestupku, 
respektive jako opatření k nápravě ve správním 
řízením navazujícím na výkon kontroly. Jako 
efektivní správní trest dostatečně plnící 
preventivně-represivní funkci lze považovat 
zákaz činnosti, který je obsažen  
ve stávající právní úpravě. Vzhledem k tomu 
není dán důvod pro to, aby bylo pachateli 
přestupku, kterému byla zakázána činnost, 
navíc odnímáno oprávnění nebo osvědčení 
k výkonu již zakázané činnosti (podle našeho 
názoru zákon umožňuje uložit oba tyto „tresty“ 
zároveň - viz dikce „lze uložit pokutu …, jakož i 
zákaz činnosti  
a odnětí oprávnění“). Takový postih by se mohl 
jevit jako nepřiměřený. Pokud předkladatel bude 
přesto trvat na ponechání odnětí oprávnění, 
nechť jej upraví jako opatření k nápravě a nikoli 
správní trest. 

zákona o inspekci. Novelizací návrhem zákona nedochází ke koncepčním změnám ve způsobu 
správního trestání, když i současná úprava tento způsob trestu připouští, a to vždy v odst. 2 písm. c) 
zmíněných ustanovení. Nejedná se tedy o odchylku, která by zde nebyla před účinností zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V souvislosti s přijetím „nového přestupkového zákona“ 
došlo i k novelizaci zákona o inspekci a tento druh trestu nebyl zpochybňován. Po dohodě 
s připomínkovým místem dojde však k úpravě ve smyslu zachování možnosti odebrání oprávnění i se 
všemi souvisejícími negativními důsledky prostřednictvím rozšíření oprávnění inspektora. Inspektor 
mimo jiné rozhoduje o zákazech, není tak nekoncepční, aby rozhodoval také o odnětí oprávnění: 
 
„§ 7  
(1) Inspektor je oprávněn 
 
f) vydat rozhodnutí o zákazu 
1. zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních 
nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které 
bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s 
vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby odstranění závady, s výjimkou 
pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel; 
za tím účelem mohou nařídit, aby přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je 
bezprostředně ohrožena jejich bezpečnost. Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí 
oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej 
inspektor uvést v dílčím protokolu [§ 8 písm. b)]. Rozhodnutí o vydaném zákazu musí být oznámeno 
kontrolované osobě písemně bez zbytečného odkladu po dni oznámení ústního rozhodnutí, 
2. zákazu práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li 
vykonávána v rozporu se zvláštním právním předpisem35), práce přesčas vykonávané podle § 93a 
zákoníku práce, 
3. odnětí oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených 
technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených 
technických zařízení, pokud neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku ve stanoveném 
rozsahu,  
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

Obecně k výši 
pokut 

MV Stanovení příliš velkého rozpětí sazby pokuty 
(např. od 0 Kč do 2 milionů Kč) není přípustné, 
neboť nedostatečně vypovídá o typové 
závažnosti přestupku a ponechává nadměrný 
prostor pro správní uvážení. Zvyšuje se tím 
riziko, že bude docházet k nezákonným 
excesům při rozhodování správních orgánů. 
Vzhledem k tomu je nutné výši pokut významně 
přehodnotit, a to zejména s ohledem na tyto 
aspekty uvedené v bodě 2.5 Zásad tvorby 
právní úpravy přestupků: Předkladatel zhodnotí, 
zda porušení určité povinnosti může vést k  
narušení nebo ohrožení výkonu veřejné správy 
anebo zda má postihovat spíše „formální“ 
pochybení (viz různé evidenční, ohlašovací 
a podobné povinnosti). 
Předkladatel rozpětí pokuty rozliší rovněž podle 

VYSVĚTLENO 
 
Výše pokut vychází z dosavadní koncepce, návrhem zákona dochází spíše k úpravě a precizaci 
skutkových podstat. Z praxe kontrolních orgánů zohledňující judikaturní činnost soudů, která je 
usměrňuje, co se stanovování výše pokut v individuálních případech týče, nelze mít navrhované výše 
pokut za neadekvátní. Ve smyslu zmíněného soudního rozhodování se aplikuje zásada individualizace 
sankce a správní uvážení kontrolního orgánu.  
Současně zdůrazňujeme, že v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebyla nikdy 
zpochybňována max. výše takto stanovené pokuty, která je v zákoně o inspekci práce v oblasti obecné 
BOZP stanovena pro x jiných přestupků, v oblasti VTZ u dvou ze stávajících 3a v jednotlivých 
případech se přihlíží k osobním a majetkovým poměrům pachatele tehdy, pokud je podle osoby 
pachatele a výše pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, že by pokuta mohla mít likvidační charakter, jak 
ostatně dovozuje judikatura. Současně je zohledňována i škodlivost konkrétního porušení tak, aby trest 
nebyl neadekvátní. Stanovení výše pokuty je tedy vždy průsečíkem více faktorů, při zvažování všech 
relevantních kritérií, kdy je návrhem zvolený přístup odůvodněný zejména v tom smyslu, že oblast, kde 
dochází k ohrožení života a zdraví fyzických osob, resp. povinností v této oblasti, musí být sankce, i. 
její maximální výše, dostatečně odrazující. Po dohodě s připomínkovým místem dojde k doplnění 
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toho, zda jde o přestupky poruchové, anebo 
ohrožovací. Přísnější pokuta by měla být 
stanovena za přestupky, jejichž spácháním 
dochází ke vzniku závažnějšího následku, k 
získání většího majetkového prospěchu 
pachatele apod. 
Je nezbytné uvést, v jaké konkrétní výši byla 
podle stávající praxe pokuta ukládána, zejména 
v kolika případech byla pokuta uložena na samé 
horní hranici, nebo těsně pod ní, ve vztahu k 
celkovému počtu projednaných přestupků. 
Právo Evropské unie může vyžadovat podstatně 
vyšší rozpětí správního trestu, než které by 
odpovídalo Zásadám tvorby právní úpravy 
přestupků. V těchto případech je nutno v 
důvodové zprávě alespoň vysvětlit, v jakém 
rozsahu je navržená úprava správních trestů za 
přestupky implementací, respektive výsledkem 
harmonizace s právem Evropské unie. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

důvodové zprávy v části odůvodnění výše pokut u jednotlivých přestupků. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 5 SPČR K části druhé bodu 5, §33 odst. 1 
SP ČR doporučuje v odstavci 1 doplnit za slovo 
„fyzická“ slovo „osoba“. 
 „5. V § 33 odstavec 1 zní:  
„(1) Právnická osoba a podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku na úseku 
vyhrazených technických zařízení tím, že“ 
 
Odůvodnění: 
V ustanovení chybí slovo, nedává zcela smysl. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

Důvodová 
zpráva 

MF K důvodové zprávě 
Důvodová zpráva k materiálu uvádí, že náklady 
na vedení evidence odborně způsobilých osob 
budou vyčleněny  
v rámci rozpočtové kapitoly MPSV. Navrhujeme 
důvodovou zprávu upravit ve smyslu 
výslovného konstatování, že v souvislosti s 
novými povinnostmi vyplývajícími 
z navrhovaného zákona nevzniknou další 
požadavky nad rámec schváleného zákona o 
státním rozpočtu a střednědobého výhledu a 
nevzniknou  ani žádné personální požadavky. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK PODSTATNÉ POVAHY OZNAČENÝCH ZA ZÁSADNÍ K MATERIÁLU S  NÁZVEM: 
Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních) 
 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 3. října 2018 s termínem 
dodání stanoviska do 31. října 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Připomínky podstatné povahy Vypořádání 

Část první  
 

   

K § 1 HKČR Připomínka k § 1, poznámka pod čarou 2) 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„2) § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 
č. 71/2000 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.“ 
Odůvodnění:  
Navrhujeme doplnit poznámku i o novější zákon vztahující se ke 
stejné problematice. 

AKCEPTOVÁNO 

 HKČR Připomínka k § 1 odst. 1 písm. d) 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„d) práva a povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických 
osob a fyzických osob,  
které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, 
montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny 
nebo provozují vyhrazená technická zařízení,“ 
Odůvodnění:  
Ve vyjmenovaných úkonech chybí rovněž revize, které jsou na 
vyhrazených technických zařízeních prováděny, a to zejména za 
zákonem stanovených podmínek. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 2 ČKAIT §2i průvodní dokumentace, §2j provozní dokumentace, §2k místní 
provozní bezpečnostní předpis - proč nejsou pojmy shodné s NV 
č. 378/2001 Sb. (§ 2e, 2f, §2g) 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Jedná se o obecné pojmy, kdy pro potřebu různých právních předpisů mohou 
nabývat jiných významů. Pro úplnost dodáváme, že na základě vypořádání 
připomínky uplatněné jiným připomínkovým místem, Hospodářskou komorou 
ČR, dojde ke zpřesnění textu § 2 písm. k): 
„k) místním provozním bezpečnostním předpisem (provozním řádem) předpis 
provozovatele vyhrazeného technického zařízení upravující zejména pracovní 
a technologické postupy pro používání vyhrazeného technického zařízení, 
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pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců na pracovištích provozovatele, 
zpracovaný na základě posouzení pracovních rizik, požadavků na provoz 
zařízení a posouzení vhodnosti určených technologických postupů pro 
manipulaci,“ 

 ČKAIT §2l rekonstrukce - tento pojem ve stavebním zákoně a 
prováděcích předpisech k němu již dávno neexistuje 

VYSVĚTLENO 
 
Pojem rekonstrukce ve smyslu návrhu zákona nelze ztotožňovat s definicí 
uváděnou stavebním zákonem pro účely stavebnictví. Pojem rekonstrukce se 
vyskytuje i v jiných oblastech než je stavebnictví a pro jeho obsah jsou důležité 
jiné parametry změn dané věci. Pro odlišení daných oblastí MPSV považuje za 
stěžejní upravit pro účely návrhu zákona právě takové pojmy jako je 
rekonstrukce či oprava.  

 HKČR Připomínka k § 2 písm. b) a c) 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„b) revizí posouzení provozní a technické bezpečnosti 
vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo 
již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo 
měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním 
předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
popřípadě se posoudí technická dokumentace a odborná 
způsobilost obsluhy; revizi provádí výhradně revizní technik podle 
§ 5 odst. 2 písm. d) s platným osvědčením v rozsahu, který 
odpovídá revidovanému vyhrazenému technickému zařízení, 
c) kontrolní prohlídkou mimořádná prohlídka vykonávaná 
pověřenou organizací v případech stanovených prováděcím 
právním předpisem, za účelem posouzení technické a provozní 
bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení,“ 
Odůvodnění: 
Doporučujeme toto doplnění, aby nedocházelo k výkladovým 
sporům a debatám. 

AKCEPTOVÁNO 

 HKČR Připomínka k § 2 písm. j) 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„j) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahující zejména 
záznamy o kontrolách, zkouškách a provozních revizích, místní 
provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, 
záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, činnosti 
prováděné na provozovaném zařízení a jiné specifické 
dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného 
technického zařízení v rozsahu požadovaném bezpečnostními 
předpisy,“ 
Odůvodnění: 
I zkoušky se provádějí na některých druzích VTZ a jsou součástí 
provozní dokumentace. 

VYSVĚTLENO 
 
Nelze sjednotit u všech VTZ s tím, že zkoušky jsou specifikem EZ a PZ. To, že 
je to specifikum u dvou druhů vyhrazených technických zařízení, není na 
překážku, když před výčtem je použit termín zejména, který sám o sobě 
nevylučuje další součásti provozní dokumentace ve výčtu neobsažené. 

 HKČR Připomínka k § 2 písm. k) 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„k) místním provozním bezpečnostním předpisem řádem předpis 
provozovatele vyhrazeného technického zařízení upravující 
zejména pracovní a technologické postupy pro používání 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Kompromisní znění: 
„k) místním provozním bezpečnostním předpisem (provozním řádem) předpis 
provozovatele vyhrazeného technického zařízení upravující zejména pracovní 
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vyhrazeného technického zařízení, pravidla pohybu zařízení a 
zaměstnanců a na pracovištích provozovatele, zpracovaný na 
základě posouzení pracovních rizik, požadavků na provoz 
zařízení a posouzení vhodnosti určených technologických 
postupů pro manipulaci,“ 
Odůvodnění:  
V písmenu j) je použit pojem „místní provozní řád“, který je dnes 
běžně používaný, takže doporučujeme takto upravit v písm. k), 
aby nedocházelo k záměně nebo chybné interpretaci, co je pod 
tímto pojmem míněno. 

a technologické postupy pro používání vyhrazeného technického zařízení, 
pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců na pracovištích provozovatele, 
zpracovaný na základě posouzení pracovních rizik, požadavků na provoz 
zařízení a posouzení vhodnosti určených technologických postupů pro 
manipulaci,“ 

K § 3 HKČR Připomínka k § 3 odst. 2 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„(2) Stupeň nebezpečnosti vyhrazeného technického zařízení se 
stanoví v závislosti na jeho fyzikálních a technických vlastnostech, 
závažnosti možných následků nehodové události pro život, zdraví 
a bezpečnost fyzických osob nebo podle počtu osob v ohrožení a 
vyjadřuje se zařazením vyhrazeného technického zařízení do 
příslušné třídy.“ 
Odůvodnění: 
Daný návrh je veden snahou zpřesnit dané ustanovení a 
jednoznačně stanovit, čím se stupeň nebezpečnosti vyjadřuje. 

VYSVĚTLENO 
 
Návrh připomínkového místa je nadbytečný vzhledem k tomu, že pojem třídy je 
zaveden do úpravy hned v následujícím odstavci a samotné členění do třídy, 
skupiny a podskupiny stanoví příslušný prováděcí právní předpis dle druhu 
VTZ (a to vždy dle zažité praxe, tj. ne u všech druhů VTZ stejně). 

K § 4 ČKAIT §4/2 - jedná se o TIČR nebo bude pověřenou organizací jiný 
subjekt, nebo bude více pověřených osob? 

VYSVĚTLENO 
 
Jak vyplývá z návrhu zákona, z přechodných ustanovení i z důvodové zprávy, 
je jednoznačně stanoveno, že působnost v oblasti vyhrazených technických 
zařízení bude vykonávat TIČR. 

K § 5 ČKAIT §5/2a - zrušit slovo ,,projektování,, ev. použít jiné, např. 
,,navrhování,, 

VYSVĚTLENO 
 
Připomínku není možné akceptovat. Termín projektování je již v daném 
právním smyslu obecně v právním řádu zakotven (např. zákon č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
činností apod.) a bylo by považováno za nekoncepční vytvářet nový termín pro 
stejný význam. 

 ČKAIT §5/2c - a co fyzické osoby? VYSVĚTLENO 
 
V souladu s vypořádáním připomínky uplatněné Hospodářskou komorou 
oprávnění není požadováno pro provádění revizí odborně způsobilými 
podnikajícími fyzickými osobami provádění revizí podnikajícími fyzickými 
osobami bez zaměstnanců. Současně platí, že fyzické osoby nepodnikající o 
oprávnění ve smyslu návrhu zákona ani žádat z faktických důvodů (jako je 
mimo jiné účel oprávnění) nebudou. 

 ČKAIT §5/2e – u kterých VTZ se prověřuje odborná způsobilost FO? VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o nesprávné pochopení navrhované právní úpravy. Koncept 
odborných způsobilostí uvedených v návrhu zákona je vztáhnut na osoby 
vykonávající určité činnosti a nikoliv dle jednotlivých druhů VTZ. 

 HKČR Připomínky k § 5 
Požadujeme stávající text § 5 upravit takto:  
„(1) Pověřenou organizací je právnická osoba, kterou ministerstvo 
zřídilo k plnění úkolů činností 1) na úseku bezpečnosti 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Návrh připomínkového místa lze akceptovat v části, kdy požaduje náhradu 
slova „úkolů“ za slovo „činností“. 
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vyhrazených technických zařízení a pověřilo výkonem některých 
činností podle tohoto zákona a prováděcích předpisů k němu. 
(2) Pověřená organizace při výkonu činnosti v oblasti bezpečnosti 
provozu vyhrazených technických zařízení 
a) na vyžádání podává odborná stanoviska o tom, zda jsou při 
projektování, konstrukci, výrobě, montáži, uvádění do provozu8), 
provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených 
technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti 
vyhrazených technických zařízení,  
b) v případech stanovených prováděcím právním 
předpisem2): 
1. provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek 
na vyhrazených technických zařízení, na základě kterých vydává 
osvědčení závazná stanoviska3), zda vyhrazená technická 
zařízení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti 
vyhrazených technických zařízení; ve stanovených případech 
potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek, 
2. prověřuje odbornou způsobilost právnických a 
podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, 
zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob 
plyny a vydává jim k tomu oprávnění podle § 7,  
3. prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, 
opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení 
a vydává o tom osvědčení podle § 10 odst. 2, 
4. v případech stanovených prováděcími právními předpisy4) 
prověřuje odbornou způsobilost obsluhy vyhrazených technických 
zařízení a vydává jí o tom osvědčení, 
f) c) vede evidenci právnických a podnikajících fyzických osob, 
které získaly oprávnění podle písmene c) b) bod 2. a poskytuje 
tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných předpisů, 
g) d) vede evidenci fyzických osob, které získaly osvědčení podle 
písmene d) b) bod 3. (dále jen „evidence revizních techniků“) 5) a 
poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných 
předpisů. 
e) v rámci činností podle písm. b) bodu 1 průběžně ověřuje 
dodržování podmínek vydaných oprávnění, 6) 
f) registruje změny údajů v rámci vydaných osvědčení a 
informace o odebrání nebo omezení vydaného osvědčení. 7) 

(3) Pověřená organizace provádí činnosti za poplatky stanovené 
prováděcím právním předpisem vydaným ministerstvem, vyjma 
činností uvedených v odstavci 2 písmene f) c) a g) d), které jsou 
bez poplatku.“ 
Odůvodnění: 
1) V celém navrhovaném znění zákona se u pověřené organizace 
hovoří o činnostech nikoliv úkolech. 
2) Činnosti v písmenu b) body 1. – 4. se netýkají všech druhů 
VTZ, ale jenom některých či některých tříd nebo skupin, což je 
specifikováno v prováděcích právních předpisech. Proto je 
nezbytná výše uvedená úprava. 
3) Podle našeho názoru by to mělo mít formu „závazných 

 
Co se týče změn, které navrhuje připomínkové místo v písm. b) bod 1. až 4., 
tyto nelze akceptovat právě z důvodů, kterými připomínkové místo zdůvodňuje 
svůj návrh. Odkaz na prováděcí právní předpisy je zde nezbytný, protože 
úprava dané oblasti není u všech druhů VTZ stejná a je nutno ji 
v podrobnostech rozvést právě až v prováděcích právních přepisech ke 
konkrétní VTZ. Nelze však mít za to, že všechny činnosti jsou upraveny 
prováděcím právním předpisem. Nelze tedy ani upravit návětí dle požadavku 
připomínkového místa. Po dohodě s připomínkovým místem dojde k úpravě 
textace písm. d) „prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, 
opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a uděluje o 
tom osvědčení podle § 10,“. 
  
Ve věci požadavku přidání termínu uvádění do provozu soustav zařízení bude 
připomínkovému místu dle vzájemné dohody vyhověno, pokud do 23. 11. zašle 
MPSV podrobné vysvětlení významu pojmu, které bude možno použít do 
zvláštní části důvodové zprávy s uvedením konkrétních příkladů z praxe. 
 
Přestože lze rozumět požadavku připomínkového místa, záměrem MPSV není 
měnit podstatu zavedeného systému závazných stanovisek poskytovaných 
TIČR. Nadto odůvodnění skutečností, že se lze pak dle návrhů 
připomínkového místa proti stanovisku odvolat není správné, protože 
stanovisko podle SŘ je jen jeden z podkladů k rozhodnutí orgánu. 
 
Co se týče evidence revizních techniků, tam je záměr předkladatele jasný, 
zavést evidenci pouze revizních techniků, nikoli odborně způsobilých osob od 
nich odlišných. 
 
Navrhované písm. e) není možné akceptovat, protože kontrolu na úseku VTZ 
má SUIP a jeho oblastní inspektoráty svěřenu již nyní platnými předpisy a na 
daném konceptu předkladatel nechce nic měnit. 
 
Vedení evidence předpokládá její správu včetně provádění změn, proto je 
textace navrhované změny pod písm. f) nadbytečná. 
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stanovisek“ dle správního řádu, aby bylo možné v případě 
sporného nebo nejednoznačného rozhodnutí pověřené 
organizace moci se proti tomuto rozhodnutí odvolat. 
4) Je již uvedeno v návěští bodu b) v námi navrhované úpravě.  
5) V tomto bodě není možno využít právní zkratky „dále jen 
evidence revizních techniků“, neboť v této evidenci nejsou pouze 
revizní technici. Jedná se o evidenci vydaných osvědčení, která 
se vydávají nejenom revizním technikům, ale i v některých 
případech i pro montáže a opravy a dalším stanoveným úkonům, 
které neodpovídají definici ani činnosti revizního technika. 
6) Navrhujeme tuto pravomoc zakotvit do zákona, aby bylo 
zajištěno dodržování podmínek vydaného oprávnění i v průběhu 
jeho platnosti a ne pouze při jeho vydání, což je jeden z hlavních 
nedostatků současné právní úpravy. 
7) Činností pověřené organizace musí být i evidence změn údajů 
v jím vydaných osvědčeních a také evidence odebrání nebo 
omezení vydaného osvědčení, které podle § 9 odst. 5 a § 13 odst. 
5 provádí v rámci své kontrolní činnosti kontrolní orgán, kterým je 
Státní úřad inspekce práce. 
8) Z výčtu činností, k nimž se podávají odborná stanoviska, 
vypadlo „vlastní uvádění do provozu“, které v případě složitějších 
zařízení může být komplexní a vyžadovat rovněž odborné 
posouzení.  
Další navrhované změny souvisejí se změnou formátování 
daného paragrafu. 

K § 6 ČKAIT §6/2 - proč je zařazena v textu poslední věta VYSVĚTLENO 
 
V souladu s vypořádáním připomínky uplatněné Hospodářskou komorou 
oprávnění není požadováno pro provádění revizí odborně způsobilými 
podnikajícími fyzickými osobami provádění revizí podnikajícími fyzickými 
osobami bez zaměstnanců. Jednalo by se o zbytečnou administrativní zátěž 
pro dané subjekty bez zamýšleného efektu. 

 HKČR Připomínka k § 6 odst. 1 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
 
„(1) Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických 
zařízení a plnění nádob plyny mohou v případech stanovených 
prováděcím právním předpisem vykonávat pouze odborně 
způsobilé podnikající fyzické a právnické osoby. Právnická osoba 
může vykonávat činnost podle věty první, zabezpečí-li její výkon 
odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost, to platí i 
pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky 
na odbornou způsobilost.“ 
Odůvodnění:  
Požadavek na odbornou způsobilost k montážím a opravám, 
případně zkouškám se týká pouze některých druhů VTZ a 
upraveno je to v prováděcích právních předpisech, proto 
doporučujeme doplnit odkaz na prováděcí právní předpisy. 

AKCEPTOVÁNO 

 HKČR Připomínka k § 6 odst. 2 
Požadujeme stávající text upravit takto:  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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„(2) Předpoklady odborné způsobilosti právnických a 
podnikajících fyzických osob k činnostem na vyhrazených 
technických zařízeních podle odstavce 1 věty první jsou potřebné 
technické vybavení, jejich odborná způsobilost a popřípadě 
odborná způsobilost fyzických osob, které pro ně činnosti na 
vyhrazených technických zařízeních vykonávají, a oprávnění k 
činnostem na vyhrazených technických zařízeních. Oprávnění 
není požadováno pro provádění revizí odborně způsobilými 
podnikajícími fyzickými osobami provádění revizí podnikajícími 
fyzickými osobami.“ 
Odůvodnění:  
Odborná způsobilost fyzických osob je nutnou podmínkou pro 
provádění činností na VTZ a pro získání oprávnění, tudíž se 
domníváme, že slovo popřípadě není v tomto případě vhodné a 
doporučujeme jeho vypuštění. 
Tato otázka je široce diskutována odbornou veřejností, je nutno 
vzít na zřetel, že existují fyzické podnikající osoby jak se 
zaměstnanci, tak i bez zaměstnanců. Daná úprava a úleva pro 
velmi malou část podnikajících fyzických osob provádějících 
výhradně revize VTZ by v porovnání s možným nejednotným 
výkladem mohla způsobit mnoho problémů. I z důvodu sjednocení 
podmínek na trhu by všichni měli mít oprávnění, a tudíž 
doporučujeme danou větu vypustit. 

Daná záležitost ohledně oprávnění PFO již byla několikrát v rámci jednání 
vedoucích ke vzniku návrhu zákona projednávána se závěrem, že se jedná o 
nadbytečnou finanční zátěž těchto subjektů, u které nelze předpokládat 
připomínkovým místem zamýšlený důsledek. 
Dohodnuté znění: 
„Oprávnění podle věty první není požadováno pro provádění revizí odborně 
způsobilou podnikající fyzickou osobou, která nezaměstnává zaměstnance.“. 

K § 7 ČKAIT §7/5 - co je prověřováno u zahraničních PO a podnikajících FO? 
jakým postupem se bude vydávat ,,oprávnění,, zahraničním PO a 
podnikajícím FO 

VYSVĚTLENO 
 
Jak uvádí odstavec 5 navrhovaného ustanovení, oprávnění zahraničním 
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám k výrobě, montáži, 
opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění 
nádob plyny se vydává postupem podle tohoto zákona. Bude se tedy jednat o 
analogický postup, který je předpokládám pro „domácí“ osoby. Jedná se o 
garanci rovného přístupu na český trh v dané oblasti. 

 HKČR Připomínka k § 7 odst. 5 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„(5) Oprávnění zahraničním právnickým osobám a podnikajícím 
fyzickým osobám k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám 
vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny se 
vydává postupem podle tohoto zákona.“ 
Odůvodnění:  
Předmětem tohoto zákona není výroba, proto by neměla být 
uváděna ani v tomto paragrafu. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
S ohledem na připomínku MV bylo ustanovení vypuštěno. 

 HKČR Připomínka k § 7 odst. 7 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„Bližší požadavky k vydání oprávnění o odborné způsobilosti pro 
jednotlivé druhy, třídy, skupiny a podskupiny vyhrazených 
technických zařízení stanoví prováděcí právní předpis.“ 
Odůvodnění: 
Doporučujeme požadavky formulovat spíše v obecné rovině a 
nejít do této detailní specifikace požadavků pro jednotlivé třídy, 
skupiny či dokonce podskupiny, protože zejména požadavky na 
technické vybavení mohou být značně odlišné mezi jednotlivými 

VYSVĚTLENO 
 
Dělení uvedené v návrhu zákona je v souladu s textací navrhovaných NV. 
Nepředpokládá se jedno NV, které by dělení zohledňovalo, nýbrž bude dělení 
vždy provedeno v rámci NV k příslušnému druhu VTZ. Z hlediska legislativní 
techniky je pak nezbytné, aby zákon předpokládal veškerá možná dělení, 
včetně skupin a podskupin (viz § 3 odst. 3). 
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skupinami či podskupinami VTZ. Jednalo by se o značně rozsáhlý 
předpis, který by se i obtížně projednával s odbornou veřejností. 

K § 8 HKČR Připomínka k § 8 
Požadujeme do stávajícího textu přidat písmeno g) následujícího 
znění:  
„g) datum platnosti oprávnění“ 
Odůvodnění: 
Pro účely prokázání platnosti oprávnění vůči objednateli či 
zadavateli prací by na vydaném dokladu o oprávnění mělo být 
vyznačeno i datum jeho platnosti., a to i s ohledem na to, že je 
nově zaváděna 10 letá platnost oprávnění, o níž objednatel 
nebude mít v převážné většině případů žádnou povědomost. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 9 ČKAIT §9/6 - doplnit bod e) vyprší-li platnost ,,oprávnění,,; sjednotit s 
§13/6 

VYSVĚTLENO 
 
S ohledem na povahu obou dokladů z povahy věci k zrcadlovému sjednocení 
nelze přistoupit, protože se liší povaha subjektů. 

 HKČR Připomínky k § 9 
Požadujeme stávající text § 9 upravit takto:  
„Evidence odborně způsobilých právnických a podnikajících 
fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám 
vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny 
(1) Pověřená organizace vede evidenci odborně způsobilých osob 
podle § 5 odst. 2 písm. f) b) bod 2., jejímž účelem je vedení údajů 
o počtu a odbornosti právnických a podnikajících fyzických osob 
s oprávněním k montáži, opravám, revizím, zkouškám 
vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny, a pro 
bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů 
podle jiných zákonů. Tato evidence je informačním systémem 
veřejné správy. Správcem a provozovatelem evidence je 
pověřená organizace. 
(2) Do evidence odborně způsobilých osob dle § 5 odst. 2 písm. f) 
b) bod 2 se pro právnické osoby zapisují tyto údaje 
a) název právnické osoby,  
b) identifikační číslo osoby, 
c) sídlo právnické osoby, 
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědné odborné 
osoby, popřípadě osob podle § 7 odst. 2, 
e) evidenční číslo, činnosti a rozsah oprávnění s datem skončení 
jeho platnosti. 
(3) Do evidence odborně způsobilých osob dle § 5 odst. 2 písm. f) 
b) bod 2 se pro podnikající fyzické osoby zapisují tyto údaje: 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení podnikající fyzické osoby, 
b) identifikační číslo osoby, 
c) adresa místa podnikání, 
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědné odborné 
osoby, popřípadě osob podle § 7 odst. 2, 
e) evidenční číslo, činnosti a rozsah oprávnění s datem skončení 
jeho platnosti. 
(4) Údaje podle odstavce 2 a 3 jsou veřejně přístupné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup u pověřené organizace; údaje se 

VYSVĚTLENO 
 
Viz vypořádání připomínek k § 5. 
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v evidenci odborně způsobilých osob dle § 5 odst. 2 písm. f)  b) 
bod 2 uchovávají po dobu platnosti oprávnění stanovené v § 7 
odst. 3. Po skončení platnosti oprávnění je pověřená organizace 
povinna uchovávat evidované informace v neveřejné evidenci po 
dobu 20 let. 
 
(5) Pověřená organizace v evidenci odborně způsobilých osob dle 
§ 5 odst. 2 písm. f)  b) bod 2. bezodkladně vyznačí změny údajů 
oznamovaných podle § 7 odst. 4, údaj o skončení platnosti 
oprávnění uplynutím doby jeho platnosti a údaj o případném 
odebrání nebo omezení oprávnění kontrolním orgánem. 
(6) Pověřená organizace bezodkladně vyznačí v evidenci odborně 
způsobilých osob dle § 5 odst. 2 písm. f) b) bod 2. údaj 
o skončení platnosti oprávnění také v případech, kdy držitel 
oprávnění 
a) o to požádá, 
b) zanikne, popřípadě podnikající fyzická osoba zemře, 
c) ukončí činnost, 
d) má soudem omezenou svéprávnost.“ 
Odůvodnění  
Tyto změny navrhujeme z hlediska námi navrhované úpravy § 5. 

K § 10 ČKAIT §10/2 – u kterých VTZ bude zkouška z odborné způsobilosti? VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o nesprávné pochopení navrhované právní úpravy. Koncept 
odborných způsobilostí uvedených v návrhu zákona je vztáhnut na osoby 
vykonávající určité činnosti a nikoliv dle jednotlivých druhů VTZ. 

 ČKAIT §10/5předposlední věta: jak ministerstvo ověří odbornou 
kvalifikaci FO: zkouškou, pohovorem, kontrolou dokladů vydaných 
v zahraničí? 

VYSVĚTLENO 
 
Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném 
členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle 
zákona o uznávání odborné kvalifikace. Ministerstvo tedy bude jednat 
v intencích tohoto právního předpisu a tedy též předpokládaným postupem 
v souladu se žádostí žadatele o uznání. 

 HKČR Připomínka k § 10 odst. 4 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„(4) Odborně způsobilá fyzická osoba, která získala osvědčení 
podle odstavce 2, je povinna oznámit pověřené organizaci změny 
údajů uváděných v evidenci revizních techniků odborně 
způsobilých fyzických osob podle § 13 bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 8 15 dnů od jejich vzniku.“ 
Odůvodnění:  
Jak již bylo uvedeno u § 5, vzhledem k rozsahu vydávaných 
osvědčení není možné v tomto případě použít právní zkratku 
„evidence revizních techniků“, neboť se nejedná jen o revizní 
techniky ale i o další odborně způsobilé osoby a tak by bylo 
takovéto označení zavádějící.  
Vedle toho obdobně jako v § 7 odst. 4 (oprávnění) doporučujeme i 
u osvědčení navrženou 8 denní lhůtu pro nahlášení změn údajů 
nahradit standardní 15 denní lhůtou. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
S ohledem na vypořádání připomínky k § 9 návrhu zákona nelze akceptovat 
návrh na změnu názvu evidence. 
 
S prodloužením lhůty lze souhlasit, bude se jednat o analogickou lhůtu, kterou 
předpokládá z. č. 309/2006 sb. 
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 HKČR Připomínka k § 10 odst. 5 
Požadujeme vložit nový odst. 5 a stávající odst. 5 přečíslovat 
takto:  
(5) Odbornou způsobilost k činnostem na vyhrazených 
technických zařízeních, pro kterou není stanoveno vydání 
osvědčení nebo jiný doklad o odborné způsobilosti podle 
tohoto zákona nebo příslušného prováděcího předpisu, lze 
nahradit odbornou způsobilostí podle zvláštního právního 
předpisu1) 

„(6) (5) Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba 
získala v jiném členském státě Evropské unie, ………“ 
1) Např. Zákon č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání.¨ 
Odůvodnění: 
Návrh na propojení tohoto zákona se zákonem č. 179/2006 Sb. 
tak, jak požadovalo usnesení vlády specifikované v části B tohoto 
dokumentu. 

VYSVĚTLENO 
 
Odkazovaná zvláštní právní úprava je využita u odborné způsobilosti 
v elektrotechnice a je provázána s příslušnými návrhy prováděcích právních 
předpisů. Návrh připomínkového místa je proto nadbytečný a vzhledem 
k předkládanému návrhu nekoncepční. 
 

K § 11  ČKAIT §11/3 - proč zkušební komise pouze o 2 členech, jak budou 
rozhodovat? 

VYSVĚTLENO 
 
Zkouška z odborné způsobilosti probíhá před zkušební komisí, která má 
minimálně dva členy s odbornou způsobilostí pro činnosti na vyhrazených 
technických zařízeních v rozsahu požadovaného osvědčení. Ze zvolené dikce 
neplyne povinnost, aby měla komise 2 členy, ale nejméně 2 členy s určitou 
odbornou způsobilostí. Počet členů komise bude stanoven pak vždy s ohledem 
na tento zákonný předpoklad. 

K § 12 HKČR Připomínka k § 12 odst. 1 
Požadujeme do stávajícího textu přidat písmeno f) takto:  
„f) datum platnosti osvědčení.“ 
Odůvodnění:  
Pro účely prokázání platnosti osvědčení vůči objednateli či 
zadavateli prací by na vydaném dokladu o osvědčení mělo být 
vyznačeno i datum jeho platnosti. Zákon sice udává lhůty platnosti 
jasně, nicméně běžný spotřebitel, který může být rovněž 
zákazníkem osoby odborně způsobilé prokazující se osvědčením, 
nemusí mít odpovídající znalost zákona. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 13 ČKAIT §13/6 – sjednotit použitý text s §9/6 VYSVĚTLENO 
 
Dle dohody s Hospodářskou komorou ČR bude s ohledem na jejich připomínku 
změněn nadpis § 13 (nyní § 12) na „Evidence revizních techniků“. Sjednocení 
nelze vzhledem ke zjevným odlišnostem těchto ustanovení provést. 

 HKČR Připomínky k § 13 
Požadujeme stávající text § 13 upravit takto:  
„Evidence revizních techniků odborně způsobilých fyzických 
osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních 
(1) Pověřená organizace vede evidenci revizních techniků 
odborně způsobilých fyzických osob k činnostem na 
vyhrazených technických zařízeních, jejímž účelem je vedení 
údajů o počtu a odbornosti odborně způsobilých fyzických osob 
k činnostem na vyhrazených technických zařízení s příslušným 
osvědčením podle § 10 odst. 2 a bezplatné poskytování těchto 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
S ohledem na vypořádání připomínek k § 13 (nyní § 12) nelze akceptovat 
požadavek na změnu názvu evidence, ani její navrhovanou zákonnou úpravu, 
která je jednak v souladu se záměry předkladatele a současně je vystavěna 
analogicky jako evidence dle zákona č. 309/2006 Sb., která také shromažďuje 
údaje o odborně způsobilých osobách (i když v jiné oblasti). 
 
V případě prodloužení doby uchovávání údajů bylo přihlédnuto k zásadní 
připomínce MV, kdy prodloužení doby uchování údajů lze připustit. Statistiky 
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informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních 
předpisů. Tato evidence je informačním systémem veřejné 
správy. Pověřená organizace je správcem a provozovatelem 
evidence.  
(2) Do evidence revizních techniků podle odstavce 1se zapisují 
tyto údaje: 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby,  
b) identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, 
c) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu, 
d) evidenční číslo a rozsah osvědčení o odborné způsobilosti k 
činnostem na vyhrazených technických zařízeních, 
e) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. 
(3) V případě fyzické osoby, jíž byla odborná kvalifikace uznána 
ve smyslu § 10 odstavce 5, se do evidence revizních techniků 
podle odstavce 1 zapisují tyto údaje 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby,  
b) identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, 
c) evidenční číslo a rozsah osvědčení o odborné způsobilosti k 
činnostem na vyhrazených technických zařízeních, pokud je jeho 
držitelem, 
d) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu, 
e) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti, 
pokud je osoba držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k 
činnostem na vyhrazených technických zařízeních, 
f) číslo jednací rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti podle § 
10 odstavce 5. 
(4) Z evidence revizních techniků podle odstavce 1 pověřená 
organizace zveřejňuje údaje o revizních technicích v rozsahu 
§ 12 písm. a), d) a f), která  je veřejná, s výjimkou údajů podle 
odstavce 2 písm. c) a odstavce 3 písm. d). Údaje podle odstavce  
2 písm. a) až b) a d) až e) a odstavce 3 písm. a) až c) a e) jsou 
veřejně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový 
přístup u pověřené organizace.  
(5) Pověřená organizace v evidenci revizních techniků podle 
odstavce 1 bezodkladně vyznačí změny údajů oznamovaných 
podle § 10 odst. 4, údaj o skončení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních 
uplynutím doby jeho platnosti a údaj o případném odebrání nebo 
omezení osvědčení kontrolním orgánem. 
 
(6) Pověřená organizace dále bezodkladně vyznačí v evidenci 
revizních techniků podle odstavce 1 údaj o skončení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených 
technických zařízeních také v případech, kdy držitel osvědčení 
a) o to požádá, 
b) zemře, 
c) byl prohlášen za mrtvého, nebo 
d) má soudem omezenu svéprávnost. 
(7) Údaje uvedené v odstavci 2 a 3 se v evidenci revizních 
techniků podle odstavce 1 uchovávají po dobu 10 20let 

v této oblasti sice neexistuji, není evidováno u kolika VTZ se v rámci 
trestněprávního či občanskoprávního zkoumání odpovědnosti posuzují 
skutečnosti starší 10 let, nicméně životnost náročných a složitých VTZ běžně 
přesahuje 10 let, některá zařízení jsou používána i 50 – 100 let a stále jsou 
funkční a i u takovýchto zařízení je nutno velmi často provádět soudně 
znaleckou činnost, a právě pro tyto znalecké posudky je relevantnost a 
přezkoumatelnost předložených podkladů, např. osvědčení revizního technika 
zásadní. I u tak relativně nového fenoménu, jako jsou fotovoltaické elektrárny, 
se v některých kauzách dostáváme na hranici 10 let. Pro dané případy by 
samozřejmě byla ideální neomezená lhůta archivace, která ovšem v 
současnosti není reálná, proto je navrhována lhůta dvojnásobná tak, jak je 
tomu u vydaných oprávnění. 
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od skončení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k 
činnostem na vyhrazených technických zařízeních.“ 
Odůvodnění: 
K odstavci 1 a navazujícím 
Jak již bylo uvedeno u § 5, vzhledem k rozsahu vydávaných 
osvědčení není možné v tomto případě použít právní zkratku 
„evidence revizních techniků“, neboť se nejedná jen o revizní 
techniky a bylo by tak takovéto označení zavádějící. V dalších 
odstavcích se pak tato evidence odkazuje na odstavec 1.  
K odstavci 4 
V tomto odstavci se navrhuje taková úprava, aby z evidence 
revizních techniků byly veřejně přístupné ty nejzákladnější údaje 
tj. jméno a příjmení, evidenční číslo osvědčení a rozsah odborné 
způsobilosti a datum jeho platnosti. Na základě nich by si 
objednateli či zadavatel prací mohl ověřit právoplatnost dokladu 
(osvědčení), jímž se revizní technik prokazuje ještě před 
prováděním prací.   
K odstavci 7 
Doporučujeme dobu uchovávání údajů sjednotit stejně jako u 
oprávnění. Tento požadavek je vznešen i z řad soudních znalců, 
kteří ke své práci občas potřebují i delší minulost než jen 10 letou. 

K § 14 ČKAIT §14 – název upravit na: ,,fyzických osob,, a ,,podnikajících FO,, VYSVĚTLENO 
 
Připomínkové místo svůj požadavek nijak neodůvodňuje a pro ustanovení by 
to mohlo mít pouze zavádějící dopady, nikoliv zpřesňující. 

 HKČR Připomínka k § 14 odst. 3 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„(3) Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v 
elektrotechnice se skládá před tříčlennou komisí, nestanoví-li 
příslušný prováděcí předpis pro vybrané stupně odborné 
způsobilosti jinak, kdy předsedou komise je revizní technik, 
který disponuje ….“ 
Odůvodnění: 
Příslušný návrh nařízení vlády u osob poučených a revizních 
techniků stanovuje jinou zkušební komisi než tříčlennou, je tedy 
nutno vložit toto ustanovení proto, aby nedošlo ke konfliktu mezi 
zněním zákona a NV. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
S ohledem na dohodu s připomínkovým místem dojde ke sladění požadavků 
v návrhu zákona a připraveném NV k informaci. 
 

 HKČR Připomínka k § 14 odst. 4 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v 
elektrotechnice pro práce na elektrickém zařízení držitele licence 
na výrobu elektřiny podle jiného právního předpisu, 
provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční 
soustavy se skládá před tříčlennou komisí, kdy předsedou komise 
je osoba znalá pro řízení činnosti odpovědná za elektrické 
zařízení příslušného provozovatele elektrického zařízení nebo 
revizní technik, předseda komise disponuje nejméně stejným 
rozsahem a druhem povolených činností v elektrotechnice, o něž 
se zkoušená osoba uchází, není-li podmínka rozsahu a druhu 
povolených činností v elektrotechnice splněna, musí rozsah a 

VYSVĚTLENO 
 
Návrh připomínkového místa není dostatečně koncepčně jednoznačný. Jedná 
se o velmi obecný okruh subjektů, když není definován pojem výrobny. Mohou 
sem pak spadat i malé vodní elektrárny, fotovoltaiky bez obsluhy atd. Výjimka 
by pak ztratila své opodstatnění a nebyl by naplněn záměr předkladatele. 
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druh odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice 
splňovat nejméně jeden člen zkušební komise; nejméně dva 
členové komise musí být fyzické osoby znalé podle prováděcího 
právního předpisu.“ 
Odůvodnění:  
Vzhledem ke složitosti, rozsahu a provozním nárokům, kladeným 
na obsluhu a provoz výrobních bloků jaderných, klasických a 
vodních elektráren, četnosti personálu s elektrotechnickou 
kvalifikací v těchto organizacích, navrhuji zařadit výše uvedené 
výrobny do stejné skupiny jako provozovatele přenosové a 
distribuční soustavy. Odborná kvalita zkušebních komisí je v 
těchto případech na vysoké úrovni a zkoušku z problematiky 
pracovních, technologických a zejména provozních postupů 
těchto výroben přítomnost revizního technika neřeší. 

 HKČR Připomínka k § 14 odst. 5 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„(5) Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v 
elektrotechnice se skládá z  písemné a ústní části, nestanoví-li 
příslušný prováděcí předpis pro vybrané stupně odborné 
způsobilosti jinak1). Výsledek zkoušky podle věty první se  
hodnotí   stupni  vyhověl nebo nevyhověl. V každé části zkoušky 
 musí  žadatel  pro  stupeň  vyhověl   splnit  nejméně 60% 80%2) 
správných odpovědí. Za provedení zkoušek a správnost 
vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné 
způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice odpovídá 
předseda komise. V případech stanovených příslušným 
nařízením vlády je přípustné i elektronické přezkoušení 
odborné způsobilosti.“ 
Odůvodnění:  
Obzvláště u stupně odborné způsobilosti osob poučených je 
žádoucí, aby nařízení vlády pro provedení zkoušky stanovovala 
mírnější rozsah zkoušky než u ostatních stupňů. Stejně tak by 
bylo vhodné, aby bylo umožněno stanovit podmínky pro 
elektronické přezkoušení stanovených stupňů odborné 
způsobilosti. 
Doporučujeme sjednotit kritéria vyhovění na 80% pro všechny 
studně odborné způsobilosti pro vyhrazená technická zařízení. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Koncept dané zkoušky byl s odbornou veřejností diskutován a jedná se o 
konsenzuální řešení s pevně nastavenými kritérii hodnocení. Úlevy z tohoto 
systému nelze NV připustit. Po dohodě s připomínkovým místem však dojde 
k dílčím úpravám institutu – zákon nebude explicitně požadovat ústní i 
písemnou část zkoušky. 

K § 15 ČKAIT §15/1 - změnit slovo ,,přípravky,, na ,,směsmi,, podle chemického 
zákona 

AKCEPTOVÁNO 

 ČKAIT §15/5 - použita odvolávka na NV č. 378/2001 Sb., tak proč nejsou 
používány v textu stejné pojmy? 

VYSVĚTLENO 
 
Pojmosloví a významy termínů pro oba zákony (VTZ a 309/2006 Sb.) nemusí 
být zcela totožné, v mnohém se ze své podstaty odlišují pro odlišnou 
působnost a předmět úpravy obou právních předpisů. NV 378/2006 Sb. může 
být v mnohém použito jako příklad, nelze úpravu však považovat za 
analogickou úpravě z oblasti VTZ. 

 HKČR Připomínka k § 15 odst. 1 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí 
montáž, opravy vyhrazených technických zařízení, plnění nádob 

VYSVĚTLENO 
 
Připomínkové místo mylně pochopilo textaci ustanovení. Konec odstavce je 
obdobou § 349 odst. 1 zákoníku práce, jedná se o právní pojem, který 
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plyny nebo provozuje vyhrazená technická zařízení (dále jen 
„provozovatel“), musí při těchto činnostech postupovat v souladu 
s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci tak, aby se vyhrazené technické zařízení nestalo 
příčinou ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního 
prostředí. Za právní a  ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci se považují předpisy  na ochranu života 
a zdraví, technické předpisy, technické dokumenty a technické 
normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární 
ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, chemickými 
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, 
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme vypustit konec odstavce, nwboť jej považujeme za 
nadbytečný, již první část odstavce dostatečně definuje předmět 
daného odstavce.  

zahrnuje výčet částí. Tento pojem je v návrhu zákona používán opakovaně a je 
třeba jeho obsah jednoznačně pro účely tohoto zákona stanovit. 
S ohledem na požadavek připomínkového místa bude do zvláštní části 
důvodové zprávy doplněno, že mezi technické dokumenty patří například též 
návod výrobce. 

 HKČR Připomínka k § 15 odst. 2 písm. a) 
Požadujeme stávající text doplnit takto:  
„a) při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených 
technických zařízení byly provedeny bezpečnostní opatření, 
prohlídky, kontroly, revize a zkoušky“,   
Odůvodnění: 
Pojem „kontrola“ je v navazujících technických předpisech ale i v 
navrhovaných prováděcích předpisech k tomuto zákonu hodně 
používán a je zažitý, takže ho doporučujeme doplnit, přičemž jde 
o jednu ze stěžejních činností na vyhrazených zařízeních. V 
návaznosti na to doporučujeme zvážení jeho uvedení i v 
definicích v § 2. 

AKCEPTOVÁNO 

 HKČR Připomínky k § 15 odst. 3 písm. c) a d) 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„c) v případech stanovených prováděcím předpisem chybějící 
průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace 
k vyhrazenému technickému zařízení, pokud měla být vydána,  
d) neodstranění závad bezprostředně ohrožujících bezpečnost 
provozu vyhrazeného technického zařízení zjištěných při 
předchozí revizi nebo kontrole.“ 
Odůvodnění:  
Stávající písmeno c) navrhujeme vypustit nebo doplnit jak je 
uvedeno výše, neboť velké procento stávajících zařízení zejména 
starších je provozováno bez průvodní dokumentace, která 
z různých důvodů neexistuje (např. zničená při povodni atd.) a 
toto ustanovení by mohlo jeho striktním vymáháním způsobit 
vážné problémy v některých důležitých odvětvích hospodářství 
jako je energetika, přitom jsou tato zařízení i bez průvodní 
dokumentace provozována bezpečně a spolehlivě. Navrhujeme 
proto možnost toto ustanovení moci přesněji specifikovat 
v prováděcím předpise pro jednotlivé druhy vyhrazených 
technických zařízení. 
V případě neodstranění závad, by se mělo jednat o skutečně 
závažné závady, nikoliv drobné nedostatky, které se mnohdy 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Kompromisní znění § 15 (nyní § 14) od odstavce 3 dále: 
písm. d) bude přesunuto do samostatného odstavce daného ustanovení, 
nebude tak řazeno mezi stavy ohrožující bezpečnost práce a provozu 
vyhrazeného technického zařízení 
(3) Právnické a podnikající fyzické osoby provozující vyhrazené technické 
zařízení jsou povinny zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno 
pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav 
ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se 
především považuje 

a) provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o 
provedené revizi, která byla provedena ve lhůtách a v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem, popřípadě jiným způsobem 
podle stanovených podmínek nebo není doložen ve stanovených případech 
souhlas, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu, vydaný 
pověřenou organizací, 
 
b) provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo 
provozní dokumentací, 
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v revizních zprávách nebo protokolech z kontrol rovněž objevují a 
je u nich stanovena zpravidla delší lhůta k odstranění. Do 
důsledku vzato by zachování původního znění písmene d) 
znamenalo, že jakákoliv závada zjištěná při předchozí revizi nebo 
kontrole (tedy i sebenepatrnější) by byla charakterizována jako 
stav ohrožující bezpečnost práce a provozu a provozovatel by 
takovéto zařízení neměl podle odst. 3 provozovat. 

 
c) chybějící průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace 
k vyhrazenému technickému zařízení, pokud měla být vydána.  
 
d) neodstranění závad zjištěných při předchozí revizi nebo kontrole. 
 
(4) Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému 
technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel 
místním provozním bezpečnostním předpisem. 

 
(5) Právnické a podnikající fyzické osoby provozující vyhrazené technické 
zařízení jsou povinny zajistit, aby u jimi provozovaného vyhrazeného 
technického zařízení byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi nebo 
kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o 
kontrole, nebo po provedení kontroly podle jiného právního předpisu6). 

 
(6) V případě, že provozovatel není vlastníkem vyhrazeného technického 
zařízení, nese odpovědnost za jeho používání a provoz od prokazatelného 
převzetí zařízení. 

(7) Minimální požadavky na bezpečný provoz technického zařízení stanovené 
jinými právními předpisy7) nejsou dotčeny. 

 
(8) V případě jiného způsobu ověřování bezpečnosti vyhrazených technických 
zařízení revizemi, kontrolami a zkouškami u vyhrazených technických zařízení 
mohou být povinnosti v odstavci 2 písm. a) a b) zajištěny v souladu 
s požadavky příslušného prováděcího právního předpisu. 
 
Pozn. pod čarou 6) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 7) Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Nařízení vlády č. 
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.  
 

 HKČR Připomínka k § 15 odst. 6 
Požadujeme stávající text upravit takto:  
„(6) V případě jiného způsobu ověřování bezpečnosti 
vyhrazených technických zařízení, pokud jde o revize, kontroly, 
prohlídky a zkoušky vyhrazených technických zařízení mohou 
být povinnosti v odstavci 2 písm. a) a b) zajištěny v souladu 
s požadavky příslušného prováděcího právního předpisu.“ 
Odůvodnění: 
Zpřesnění formulace, která nebyla zcela pochopitelná a doplnění 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Dle dohody s připomínkovým místem bude do textu včleněn termín kontrol. 
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o kontroly a prohlídky, které se dále v prováděcích předpisech 
také uvádějí a jsou jednou ze stěžejních činností. 

K § 17 ČKAIT §17/1 - proč není uveden výslovně SÚIP, TIČR? VYSVĚTLENO 
 
SUIP je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 1 
písm. d) zákona č.251/2005Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 
předpisů, když uvádí, že „Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností 
vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických 
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o 
bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení“. Jak uvádí důvodová 
zpráva k zákonu o inspekci práce, jedná se v případě § 3 o taxativním 
způsobem vymezené úkoly úřadu a inspektorátů, což odpovídá čl. 79 odst. 1 
Ústavy České republiky. Jednalo by se tedy o zjevnou duplicitu právní úpravy. 
Úprava ve smyslu připomínky by byla považována za nepřímou novelu zákona 
o inspekci práce, což je v rozporu legislativními pravidly vlády a ustanovení by 
LRV odstranila. 
TIČR vůbec nemá kontrolní pravomoc ve smyslu zákona. 

K § 18 ČKAIT §18/1a - proč není uvedení zmocnění k prováděcímu předpisu k 
§2c, d, §5/2b,§10/c, d,,§11/1, §14/1c, d,e, §14/4, §14/9, §15/2, 
§15/6,? 

VYSVĚTLENO 
 
Zmocnění jsou koncipována v souladu s Legislativními pravidly vlády 
v nezbytně požadovaném rozsahu. 

K § 19 ČKAIT §19/3 - cituje se pouze ,,oprávnění, a co ,,osvědčení,,? VYSVĚTLENO 
 
V souladu s navrhovaným §19 odst. 2 (nyní § 18 odst. 2) zákona jsou svědčení 
o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních 
vydaná přede dnem nabytím účinnosti tohoto zákona platná v rozsahu a po 
dobu jejich platnosti. 

K části druhé    
K bodu 1 HKČR Připomínka k Části druhé Změna zákona o inspekci práce 

bod 1 písm. d). 
Stávající text vzhledem k našim návrhům požadujeme změnit 
takto:  
„d) v rozporu s § 15 odst. 3 písm. d) c) zákona o bezpečnosti 
provozu vyhrazených technických zařízení nezajistí odstranění 
zjištěných závad bezprostředně ohrožujících bezpečnost 
provozu vyhrazeného technického zařízení,“ 
Odůvodnění: 
V návaznosti na navrhovanou úpravu § 15 odst. 3 je třeba změnit 
i zde. 

VYSVĚTLENO 
 
S ohledem na kompromisní řešení při vypořádání připomínky k § 15 odst. 3 
písm. c) a d) (nyní § 14) bude text návrhu zákona precizován ve smyslu 
zásadních připomínek uplatněných ze strany MV. 
 

K bodu 5 HKČR Připomínka k Části druhé Změna zákona o inspekci práce 
bod 5 písm. d) 
Stávající text navrhujeme změnit takto:  
„d) v rozporu s § 15 odst. 3 písm. d) c) zákona o bezpečnosti 
provozu vyhrazených technických zařízení nezajistí odstranění 
zjištěných závad bezprostředně ohrožujících bezpečnost 
provozu vyhrazeného technického zařízení,“ 
Odůvodnění:  
V návaznosti na navrhovanou úpravu § 15 odst. 3 je třeba změnit 
i znění tohoto písmene. 

VYSVĚTLENO 
 
S ohledem na kompromisní řešení při vypořádání připomínky k § 15 odst. 3 
písm. c) a d) (nyní § 14) bude text návrhu zákona precizován ve smyslu 
zásadních připomínek uplatněných ze strany MV. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NAD RÁMEC K NAŘÍZENÍM VLÁDY, KTERÁ BYLA DÁNY K MATEIRÁLU K INFORMACI A KTERÁ BUDOU PŘEDMĚTEM SAMOSATNÉHO LEGISLATIVNÍHO 
PROCESU  

 
Obecně k nařízením vlády 
Téma Resort Připomínky Vypořádání 
 ÚNMZ Rozpor obsahu jednotlivých příloh nebyl z časových důvodů 

proveden.  
Některé výhrady k přílohám jsou uvedeny u jednotlivých článků 
zejména z důvodu, že přílohy opisují ustanovení českých 
technických norem a to často neúplně anebo odlišně. České 
technické normy jsou založeny anebo vycházejí z ustanovení 
evropských a mezinárodních norem, které ujednocují některé 
činnosti a obsahy dokumentů z důvodu nevytváření umělých 
zábran a vytváření nevhodné ochranné politiky na úrovni 
jednotlivých států, která by mohla být kvalifikována jako překážka 
volného pohybu zboží a služeb.  

 

Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti 
Téma Resort Připomínky Vypořádání 
K § 2  ÚNMZ – ČAS K § 2 písm. a) 

Definice pojmu je odlišná od definice uvedené v NV o odborné 
způsobilosti v § 2, písm. e) 
Navrhovaná změna: 
Uvést definice do vzájemného souladu. 

 

 ÚNMZ - ČAS K § 2 písm. b) 
Definice uvedená v tomto odstavci je odlišná od definice uvedené 
v EN 50110-1:2013 případně podrobnější definici uvedené 
v elektrotechnickém slovníku IEC 60050-651:2015.  
Tyto pojmy jsou definovány jednotně a jejich platnost je ve všech 
státech EU. Rozdílné definování těchto pojmů vyvolá nesoulad 
v chápání těchto pojmů a může být chápáno jako umělé 
vytváření překážek z hlediska používání a aplikování evropských 
norem. 

 

 ÚNMZ – ČAS K § 2 písm. f) 
Obsah a forma dokumentu „zpráva o revizi“ je v obecné podobě 
stanoven v ČSN 33 1500:1997 a podrobně stanoven 
v jednotlivých technických normách např. v ČSN 33 2000-6 ed. 
2:2017 atd. České technické normy, které se podrobně zabývají 
obsahem a strukturou revizní zprávy vycházení z evropských 
norem a jejich platnost je ve všech státech EU.  
Rozdílné anebo další definování těchto dokumentů v NV je tedy 
zbytečné a dále svým způsobem popírá závěry uvedené 
v Nálezu ústavního soudu č. 241/2009 Sb. 
Navrhovaná změna: 
Upravit text následovně: 
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„zprávou o revizi     písemný doklad o výsledku revize 
vypracovaný revizním technikem elektrických zařízení.“ 

 ÚNMZ – ČAS K § 2 písm. h) 
Definován nový pojem, u kterého není zcela jasné jakým 
způsobem chápat obsahový význam textu „nejnutnější pokyny“.  
Zároveň není jasné podle jakých zákonitostí a pravidel se bude 
stanovovat, a kdo bude stanovovat,  zda se jedná o „nutné 
pokyny“ nebo „nutnější pokyny“ nebo o pouhé „pokyny“ ve vztahu 
k provádění prací a s přihlédnutím k odborné kvalifikaci 
zaměstnance a délce jeho odborné praxe.  

 

 ÚNMZ – ČAS K § 2 písm. i) 
Tento pojem je skoro doslovně opsán z ČSN EN 50110-1 ed. 
3:2015, čl. NA.2.2  
Oproti definici uvedené v ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. NA.2.2 autor 
vypustil větu „Při této práci odpovídají za dodržování 
bezpečnostních předpisů samy pracující osoby.“ Tato věta je 
důležitá z hlediska právní odpovědnosti za dodržování 
bezpečnostních předpisů a pro zvážení míry této odpovědnosti 
v případě vzniku úrazu anebo úmrtí v souvislosti s prováděnými 
pracemi na elektrickém zařízení.  
Definice pojmu uvedená v ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015, čl. 
NA.2.2 je v rámci ČR používána od roku 2003. Z dikce článku 
není jasné, z jakých důvodů byla definice převzata v odlišné 
podobě. 
Navrhovaná změna: 
Doplnit text: „Při této práci odpovídají za dodržování 
bezpečnostních předpisů samy pracující osoby.“ 

 

 ÚNMZ – ČAS K § 2 písm. j) 
Tento pojem je skoro doslovně opsán z ČSN EN 50110-1 ed. 
3:2015, čl. NA.2.3  
Oproti definici uvedené v ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. NA.2.3 autor 
vypustil text „a je odpovědná za dodržování příslušných 
bezpečnostních předpisů a ochrany zdraví při práci. Musí-li se 
osoba pověřená dozorem z pracoviště vzdálit, musí pověřit 
dozorem jinou osobu s příslušnou kvalifikací nebo musí být práce 
přerušena.“  
Tento text je důležitý z hlediska právní odpovědnosti za 
dodržování bezpečnostních předpisů a pro zvážení míry této 
odpovědnosti v případě vzniku úrazu anebo úmrtí v souvislosti 
s prováděnými pracemi na elektrickém zařízení. Zároveň 
umožňuje osobě, která provádí práce pod dozorem se 
z pracoviště vzdálit. 
Definice pojmu uvedená v ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015, čl. 
NA.2.3 je v rámci ČR používána od roku 2003. Z dikce článku 
není jasné, z jakých důvodů byla definice převzata v odlišné 
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podobě. 
 ÚNMZ – ČAS K § 2 písm. k) 

Nepřesná a zmatečná formulace článku, která se snaží 
kodifikovat „slengový“ výraz používaný pro výchozí revizi 
složitějších, zejména průmyslových celků.  
Zprávu o výchozí revizi není možné vystavovat „po částech“, ale 
zpravidla se vystavuje na části, které jsou postupně uváděny do 
provozu.  
Zpráva o výchozí revizi je v obecné podobě jednoznačně 
definována v ČSN 33 1500:1997. Pro elektrické zařízení je 
vydávána vždy pouze jedna zpráva o výchozí revizi. Článek 6.3 
zcela jednoznačně stanoví, že je-li revize elektrického zařízení 
prováděna po částech, lze zprávu vypracovat o výchozí revizi 
vypracovat na základě písemných dokladů s výsledky výchozích 
revizí částí elektrického zařízení. Z tohoto ustanovení zcela 
jednoznačně vyplývá, že není nutné definovat nový další pojem 
v NV, ale pouze dodržovat ustanovení ČSN, které jsou 
v platnosti. 

 

K § 3 ÚNMZ – ČAS K § 3 odst. 2 
V tomto odstavci jsou definována zařízení, které se nepovažují 
za vyhrazená elektrická zařízení.  
V kontextu s ostatními § tohoto NV lze dovodit, že na těchto 
zařízeních nebudou prováděny při jejich provozování.  
Tedy v případě používání těchto zařízení na pracovištích 
zaměstnavatele je zcela zjevně ignorováno ustanovení zákona č. 
262/2006 Sb., § 101, odst. (1), tedy že „Zaměstnavatel je povinen 
zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 
ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která 
se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").“  
Protože rizika, která by mohla být zjištěna v případě provádění 
pravidelných revizí v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2:2009 a 
následně odstraněna, budou zjištěna až při vzniku úrazu, který 
může v některých případech končit až smrtí.  
Dále je zřejmé, že elektrická zařízení, která nejsou v tomto 
odstavci uvedena, ale je možné provést jejich úpravu bez 
významného zásahu do konstrukce, budou upravována tak, aby 
splnila podmínky stanovené v tomto odstavci. Zejména se může 
jednat o zařízení, která mohou, ale nemusí být pevně připojena 
k elektrické instalaci.  

 

K § 4 ÚNMZ – ČAS K § 4 odst. 2 písm. b) 
Ustanovení hovoří o „prostorech z hlediska nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem zvlášť nebezpečných“. Tyto prostory nejsou 
v souladu s evropskou a mezinárodní technickou normou EN 
61140:2016 a také s HD 60364-4-41:2017, které byly zavedeny 
do soustavy českých technických norem.  
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Obě tyto normy používají jiný způsob stanovování ochrany 
z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  
Je nutné dodržovat ustanovení evropských a mezinárodních 
norem z důvodu nevytváření možných rozporů v aplikování 
těchto norem na území ČR.  
Navrhovaná změna: 
Doporučujeme text přeformulovat takto:  
„b) elektrické zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým 
proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; 
nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové 
dokumentace“ 

 ÚNMZ – ČAS K § 4 odst. 2 písm. d) 
Pojmem „zdravotnické prostory“ došlo k omezení rozsahu 
prostorů zahrnutých do vyhrazených elektrických zařízeních tř. I. 
Zároveň je zde rozpor se zákonem č. 372/2011 Sb. který definuje 
zdravotnická zařízení, ale ne zdravotnický prostor. Z hlediska 
tohoto zákona je zdravotnický prostor naprosto neznámý a 
nevymezený pojem.  
Navrhovaná změna: 
Uvést ustanovení do souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. 

 

 ÚNMZ – ČAS K § 4 odst. 2 písm. e) 
Je zde uvedeno, že zařízením tř. I jsou vyhrazená elektrická 
zařízení určená na ochranu proti „přepětí“.  
Toto ustanovení je v rozporu s ustanovením § 3, ve kterém 
nejsou zařízení na ochranu proti přepětí považována za 
vyhrazená elektrická zařízení. Jsou zde uvedena pouze zařízení 
k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. 
Navrhovaná změna: 
Uvést do souladu s § 3 nebo opravit text § 3 d souladu s tímto 
ustanovením  

 

 ÚNMZ – ČAS K § 4 odst. 3 písm. b) 
Stejný problém jako v předchozím, případě, ale týkající se 
vyhrazených zařízení tř. II. 
Navrhovaná změna: 
Uvést do souladu s § 3 nebo opravit text § 3 d souladu s tímto 
ustanovením 

 

K § 6 ÚNMZ – ČAS K § 6 odst. 1 
Ustanovení není v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
Technická zpráva je povinnou součástí projektové dokumentace.  
Podle samotné technické zprávy nelze provádět montáž zařízení, 
mimo jiné i z toho důvodu, že tento dokument neřeší prostorové 
kolize mezi jednotlivými technologiemi.  
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Navrhovaná změna: 
 Odstranit text „technické zprávy“. 

 ÚNMZ – ČAS K § 6 odst. 5 
Z dikce textu a návrhu zákona nevyplývá, že „pověřená 
organizace“ vydává závazná stanoviska. 
Není-li stanovisko závazné, je možná zařízení uvést do provozu i 
v případě nesouhlasného stanoviska a tedy je celé stanovisko 
zbytečné a irelevantní.  
Dikce článku pouze vyžaduje, aby toto stanovisko bylo přiloženo 
k dokumentaci zařízení a uchovávalo se po celou dobu provozu 
zařízení.  
Viz vyhláška č. 73/2010 Sb. 
Navrhovaná změna: 
Přeformulovat odstavec. 

 

K § 7 ÚNMZ – ČAS K § 7 odst. 1 
Ustanovení tohoto odstavce zakládá povinnost zpracování „Řádu 
prohlídek, údržby a revizí“.  
Svým způsobem je tento odstavec „šikanózní“, protože vynucuje 
zpracování dokumentu, který má pro organizaci v zásadě pouze 
pomocnou funkci z hlediska organizování prohlídek, údržby a 
revizí.  
Dokument je pouze pomocným dokumentem pro řízení některých 
oblastí provozu společnosti jejím managementem a z toho 
důvodu by nemělo být zasahováno do rozhodování společnosti, 
zda považuje tento dokument za prospěšný a tedy ho zpracuje 
nebo zda je tento dokument z jejího pohledu zbytečný a není 
důvod jej zpracovávat.  
Navrhovaná změna: 
Přeformulovat text první věty odstavce takto: 
„Provozovat lze jen to vyhrazené elektrické zařízení, jehož stav 
byl ověřen provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou, revizí, 
které byly vykonány ve lhůtách stanovených v souladu s právními 
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a českými technickými normami.“ 

 

 ÚNMZ – ČAS K § 7 odst. 12 
V zásadě se jedná o modifikovaný článek z ČSN 33 1500:1997, 
konkrétně z ČSN 33 1500:1997/Z2:2000.  
V odstavci je uveden text „podle řádu preventivní údržby (řádem 
prohlídek, údržby a revizí).“ 
Z uvedeného textu není zřejmé, jestli se jedná rovnocenné 
dokumenty nebo zda jsou to dva různé dokumenty. Nicméně 
zpracování řádu preventivní údržby není v NV stanoveno jako 
povinnost, ale řád prohlídek je zpracováván povinně – viz § 7, 
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odst. (1).  
K § 8 ÚNMZ – ČAS K § 8 odst. 1 písm. b) 

Pojem „elektrické riziko“ je definován v evropské normě EN 
50110-1:2013 a také v mezinárodní normě IEC 60050-651:1999 
jako „zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením 
elektrické energie z elektrického zařízení“. Není tady zcela jasné, 
jak bude vyhodnocení „elektrického rizika“ prováděno.  
Bylo by možné v tomto případě použít ustanovení EN 50110-
1:2013, čl. 3.1.5 a před zahájením práce na vyhrazeném zařízení 
vyhodnocovat „elektrické nebezpečí“, tedy stanovovat jaké hrozí 
při provádění práce „riziko zranění od elektrického zařízení“ byl 
by obsah článku snadněji pochopitelný.  
Evropské a mezinárodní normy definují odborné výrazy 
s mezinárodní platností tak, aby byly jednotně používány ve 
všech státech ve stejném významu. Odchylování se od těchto 
pojmů a vytváření novotvarů není vhodné. 
EN 50110-1 :2013 a IEC 60050-651:1999 jsou dokumenty, které 
platí ve všech státech EU a byly zavedeny do soustavy ČSN.  
Navrhovaná změna: 
Přeformulovat začátek článku např. takto: 
„vyhodnocení elektrického nebezpečí před zahájením práce na 
vyhrazeném …..“ 

 

 ÚNMZ – ČAS K § 8 odst. 1 písm. d) 
Opět se zavádí nový pojem „osoba odpovědná za provoz daného 
vyhrazeného elektrického zařízení“, který není v dokumentu 
definován.  
EN 50110-1:2013 definuje v článku 3.2.1 osobu odpovědnou za 
elektrické zařízení – obecně tedy bez rozlišení zda se jedná o 
vyhrazené nebo nevyhrazené zařízení, s tím, že tato osoba má 
konečnou odpovědnost za bezpečný provoz daného elektrického 
zařízení.  
Evropské a mezinárodní normy definují odborné výrazy 
s mezinárodní platností tak, aby byly jednotně používány ve 
všech státech ve stejném významu. Odchylování se od těchto 
pojmů a vytváření novotvarů není vhodné. 
EN 50110-1 :2013 platí ve všech státech EU a byla zavedena do 
soustavy ČSN.  

 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 
Téma Resort Připomínky Vypořádání 
Obecně ÚNMZ – ČAS V návrhu nejsou vůbec uvedeny požadavky na odbornou 

způsobilost a praxi pracovníka (pracovníků) zabývajících se 
zpracováním projektové dokumentace tedy projektanta.   
Zákon č. 183/2006 Sb., v § 159 jednoznačně stanovuje, za co 
odpovídá projektant a dále stanoví, že není-li způsobilý některou 
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část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu 
zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo 
specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Tedy osobu, 
která je odborně způsobilá provádět práce projektanta 
v elektrotechnice.  
Z tohoto důvodu by měly být jasně stanovené požadavky 
odborné způsobilosti v elektrotechnice, které musí projektant pro 
obor elektro splnit.  
Navrhovaná změna: 
Dopracovat odborné požadavky pro pracovníky zabývající se 
projektováním a řízením projektování. 

K § 2 ÚNMZ – ČAS K § 2 písm. c) 
Definovaný pojem významově směšuje pojmy definované v 
evropské normě EN 50110-1:2013, čl. 3.4.1 Pracovní činnost a 
čl. 3.4.2 Práce na elektrickém zařízení.  
Tyto pojmy jsou definovány jednotně a jejich platnost je 
zavedena ve všech státech EU. Rozdílné definování těchto 
pojmů vyvolá nesoulad v chápání těchto pojmů a může být 
chápáno jako umělé vytváření překážek z hlediska používání a 
aplikování evropských norem. 
Navrhovaná změna: 
Uvést definici do souladu s EN 50110-1:2013, která byla 
zavedena do soustavy českých technických norem jako ČSN EN 
50110-1 ed. 3:2015. 

 

 ÚNMZ – ČAS K § 2 písm. e)  
Definovaný pojem „elektrické zařízení“ je definován odlišně než 
stejný pojem uvedený v návrhu NV o vyhrazených technických 
zařízeních v §2, písm. a) 
Navrhovaná změna: 
Uvést definice do vzájemného souladu. 

 

 ÚNMZ – ČAS K § 2 písm. f) 
Definovaný pojem je definován odlišně od pojmu definovaném 
v EN 50110-1:2013, čl. 3.2.1 
Uvedená definice připouští, že tato osoba nemusí mít odbornou 
způsobilost v elektrotechnice – tedy to může být „laik“. 
Tyto pojmy jsou definovány jednotně a jejich platnost je 
zavedena ve všech státech EU. Rozdílné definování těchto 
pojmů vyvolá nesoulad v chápání těchto pojmů a může být 
chápáno jako umělé vytváření překážek z hlediska používání a 
aplikování evropských norem. 
Navrhovaná změna: 
Uvést definici do souladu s EN 50110-1:2013, která byla 
zavedena do soustavy českých technických norem jako ČSN EN 
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50110-1 ed. 3:2015. 
K § 3 ÚNMZ – ČAS K § 3 odst. 3 

Odstavec stanovuje povinnost právnickým a fyzickým podnikající 
osoby, které provozují elektrické zařízení zajistit pravidelné 
školení odborně způsobilých osob k dané činnosti na elektrickém 
zařízení ve smyslu § 4, 6 a 7.  
Z dikce odstavce tedy vyplývá, že z této povinnosti jsou vyjmuty 
odborně způsobilé osoby ve smyslu § 8 i přes skutečnost, že tyto 
osoby jsou podle § 5 považovány za osoby znalé.  
Navrhovaná změna: 
Zahrnout do povinností právnických a fyzických podnikajících 
osob povinnost zajistit pravidelné školení všech odborně 
způsobilých osob k dané činnosti na elektrickém zařízení 
vyjmenovaných v § 5. 

 

 ÚNMZ – ČAS K § 3 odst. 4 
Ustanovení tohoto odstavce v zásadě znemožňuje praktickou 
výuku a možnost získání odborné praxe (v rámci pracovně 
právních vztahů) u žáků a studentů elektrotechnických oborů tím, 
že nejsou schopni splnit požadavky „na osoby poučené“.  
§4 předepisuje, že osoba poučená je odborně způsobilá podle § 
14 zákona. § 14 předepisuje jako jednu z hlavních podmínek 
dosažení věku 18 let.  
Zákon č. 561/2004 Sb., v § 36, odst (1) taxativně stanovuje, že 
povinná školní docházka končí nejpozději v roce, ve kterém žák 
dosáhne 17 roku věku. V §36, odst. 3 zákona je stanoveno, že 
školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.  
Tedy z dikce zákona č. 561/2004 Sb., vyplývá, že žáci a studenti 
elektrotechnických oborů budou vždy na začátku studia tohoto 
oboru mladší 18 let, jejich minimální věk může být 15 let.  
Zároveň je zde rozpor s ustanovením § 35 zákona č. 89/2012 
Sb., kdy je nezletilému umožněno zavázat se k výkonu závislé 
práce podle jiného právního předpisu. 
Ustanovení odst. (4), § 3 návrhu zákona je tedy z našeho 
pohledu silně diskriminující z důvodu toho, že je bráněno učňům 
získávání odborné praxe do dosažení 18 let věku. Při tříletém 
učňovském studiu to může být po celou dobu studia. 

 

K § 4 ÚNMZ – ČAS K § 4 odst. 1 
V odstavci je uveden text „za osobu poučenou se považuje 
rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení vlády 
pozbylo platnosti.“ 
Z dikce toho ustanovení lze odvodit, že pokud osobě znalé 
pozbylo platnost oprávnění o odborné způsobilosti např. více 
před 10 lety, bude z hlediska tohoto NV „automaticky a na věčné 
časy“ pořád považována za „osobu poučenou“ i přes skutečnost, 
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že v době neplatnosti jejího oprávnění se mohlo zásadním 
způsobem změnit množství právních a ostatních předpisů včetně 
technických norem, které musí znát každá osoba, která musí 
složit zkoušku odborné způsobilosti, aby mohla vykonávat práce 
ve smyslu § 4.  

 ÚNMZ – ČAS K § 4 odst. 2 
V tomto odstavci, ani v odst. (4) není stanovena povinnost 
zpracovat o školení záznam.  
Viz odst. (3), kde je tato povinnost pro poučení stanovena.  
Důsledkem nestanovení této povinnost bude nemožnost „nade 
vší pochybnost“ prokázat kdo se školení účastnil, jaký byl jeho 
obsah a jak probíhalo ověření znalostí, protože návrh NV 
neukládá povinnost tento zápis vypracovat a jak jej archivovat 
(včetně délky doby archivace).  

 

K § 6 ÚNMZ – ČAS K § 6 odst. 2 
Pojem „osoba odpovědná za elektrické zařízení“ je definován 
v evropské normě EN 50110-1:2013, čl. 3.2.1. 
Z dikce článku není jasné, jak může osoba bez 
elektrotechnického vzdělání posoudit, zda pro daná rizika bude 
postačovat odborná praxe např. 2 roky nebo zda bude nutná 
praxe 2 roky a 6 měsíců 
Navrhovaná změna: 
Uvést obsah odstavce do souladu s definicí uvedenou v EN 
50110-1:2013, která byla zavedena jako ČSN EN 50110-1 ed. 
3:2015 .  
Zároveň svázat minimální požadovanou praxi s konkrétními 
riziky, nebo stanovit jiný způsob určování odborné praxe ve 
vztahu k jednotlivým činnostem. 

  

 ÚNMZ – ČAS K § 6 odst. 6 písm. a) 
Vysokoškolsky vzdělaný pracovních vědeckého ústavu, který 
v rámci výuky složil zkoušku z fyziky (tedy i z teoretické fyziky a 
astrofyziky) a který vykonává experimentální práci spojenou 
s tímto oborem, bude skládat zkoušku z odborné způsobilosti k 
výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných 
činností.  
Z dikce návrhu NV není zcela jasné, kdo stanový rozsah odborné 
způsobilosti ve vztahu k vykonávaným činnostem a také kdo 
bude provádět přezkoušení těchto pracovníků. 
Navrhovaná změna: 
Ustanovení by mělo být v obecné rovině podrobněji 
rozpracováno zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu před 
úrazem elektrickým proudem a vznikem škod velkého rozsahu. 

 

K § 9 ÚNMZ – ČAS K § 9 odst. 1 písm. d) 
V písmenu je uvedený text „další zásadní skutečnosti a 
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informace mající dopad ….“ bez vysvětlení kdo a jakým 
způsobem stanoví, kdy se jedná o „zásadní“ skutečnosti a kdy se 
jedná „nezásadní“ skutečnosti.  
Rozdíl při chápání významu slova „zásadně“ je z pohledu 
běžného jazyka jiný než z hlediska jeho významu v právním 
smyslu.  

 ÚNMZ – ČAS K § 9 odst. 4 písm. c) 
Předsedovi komise je stanovena povinnost archivovat zápis o 
zkoušce minimálně po dobu 6 let. Dále ale není řešeno, jak bude 
postupovat anebo jak bude s těmito zápisy dále nakládat. Zápis o 
zkoušce obsahuje osobní data, se kterými musí být nakládáno 
v souladu s platnou legislativou, tak u zde zároveň vzniká 
rozsáhlá databáze osobních dat.  
Pravidla pro nakládání s osobními daty se řídí směrnicí GDPR a 
tedy by tato pravidla měla být v návrhu NV zohledněna a mělo by 
na ně být odkazováno (včetně ustanovení zákona č. 101/2000 
Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., pokud se toho týkají např. 
z hlediska skartačních lhůt a pravidel). 

 

K § 10 ÚNMZ – ČAS K § 10 odst. 2 
Z dikce ustanovení není jasné, jakých výjimek udělených podle 
vyhlášky č. 50/1978 Sb. se ustanovení týká. Zda se jedná pouze 
o výjimky udělené ve smyslu § 18 vyhlášky 50/1978 Sb. 
Navrhovaná změna: 
Upravit tex tak, aby bylo nade vší pochybnost zřejmé, že se 
jedná pouze o výjimky udělené v souladu s § 18 vyhlášky 
50/1978 Sb. 

 

Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti 
Téma Resort Připomínky Vypořádání 
K § 2 ÚNMZ K § 2 

Chybí definice potrubí, ostatní definice jsou v souladu s NV č. 
219/2016 (PED). 

 

 ÚNMZ K § 2 písm. c) 
Doplnit odkazem na NV č. 208/2011 Sb., o technických 
požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení (v celém textu je 
třeba provést sladění s tímto NV, které se týká nejen uvedení na 
trh, ale i provozu, aby nedošlo k duplicitám). 

 

 ÚNMZ K § 2 písm. d) 
Doplnit odkazem na NV č. 119/2016 Sb., o posuzování shody 
jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh. 

 

 ÚNMZ K § 2 písm. o), p), q) 
Doporučujeme doplnit doplnit do zákona o vyhrazených 
technických zařízeních. 

 

K § 4 SÚJB V § 4 odst. 2 písm. h) návrhu nařízení vlády o vyhrazených  
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tlakových zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich 
bezpečnosti (dále jen „NV o tlakových VTZ“) je třeba vypustit 
slovo „speciálně“, neboť nová atomová legislativa (především 
atomový zákon a vyhláška č. 358/2016 Sb., o požadavcích na 
zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a 
prověřování shody vybraných zařízen) již nepoužívá „vybraná 
zařízení speciálně navrhovaná“ a týká se všech tlakových 
vybraných zařízení včetně jejich bezpečnostní, tlakové a jiné 
výstroje. Upozorňujeme také, že definičním znakem vybraného 
zařízení podle § 4 odst. 3 písm. b) atomového zákona není 
okolnost, že bylo navrženo speciálně pro použití v jaderném 
zařízení – může jít o „běžné“ zařízení, které se však stalo 
součástí jaderného zařízení a má vliv na jadernou bezpečnost a 
plnění bezpečnostní funkce. Zároveň upozorňujeme, že vyhláška 
č. 358/2016 Sb. se týká i elektrických vybraných zařízení, tudíž je 
třeba posoudit, do jaké míry se tato množina zařízení 
používaných v oblasti mírového využívání jaderné energie 
překrývá s množinou vyhrazených elektrických zařízení podle 
navrhovaného nařízení vlády (obdobné ustanovení jako v NV o 
tlakových VTZ totiž chybí). 

 
 

K § 6 ÚNMZ K § 6 
Vyjasnění pojmu „montáž“ (montáž do uvedení na trh patří pod 
předpisy NV č. 219 a NV č. 119, zde může jít o činnosti při 
rekonstrukcích a opravách). 

 

 

PŘIPOMÍNKY PODSTATNÉ POVAHY OZNAČENÉ ZA ZÁSADNÍ NAD RÁMEC K NAŘÍZENÍM VLÁDY, KTERÁ BYLA DÁNY K MATEIRÁLU K INFORMACI A KTERÁ BUDOU 
PŘEDMĚTEM SAMOSATNÉHO LEGISLATIVNÍHO PROCESU  
 

Obecně k nařízením vlády 
Téma Téma Téma Téma 
 ČKAIT Platnost osvědčení je v návrhu zákona nastavena na 5 let, vyjma dokumentů 

vydávaných dle návrhu NV o bližších požadavcích na způsobilost k výkonu 
činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost 
v elektrotechnice, kde jsou 3 roky – sjednotit. 

 

 ČKAIT Jednotlivá NV a zákon používají různé termíny pro stejný obsah. Například řád 
prohlídek a údržby, řád, místní řád, místní provozní předpis a také pojmy 
„revize“, „zprava o revizi“, „revizní zpráva“, zpráva o inspekci, revizi nebo 
zkoušce, atd. Toto pojmosloví je třeba pro vyhrazená technická zařízení 
sjednotit. 

 

 ČKAIT „Součástí zprávy o revizi, inspekci nebo zkoušce je také jméno, číslo 
osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických 
zařízeních, popřípadě oprávnění osoby, která záznam vyhotovila a její podpis. 
Zprávu podle věty první lze předat i elektronicky podepsanou uznávaným 
elektronickým podpisem2).“ Proč to není pro všechny VTZ stejné? 

 

Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti 
Téma Resort Připomínky Vypořádání 
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Obecně ČKAIT Poznámka: 

Je potřeba sladit termíny „dokumentace“ a „projektová dokumentace“, pokud 
jsou používány, se stavebním zákonem. 

Pozn. Používání pojmů „revize“, „zprava o revizi“, revizní zpráva“ 

 

 ČKAIT §14/1e - v návrhu NV elektro např. ale není zkouška pro pracovníky pro 
samostatné projektování a řízení projektování, jak je v současnosti v §10 
vyhlášky č. 50/1978 Sb.; navrhovat elektro bude moci kdokoliv? U kterých 
VTZ bude tedy zkouška pro projektování? 
§14/2 - dtto 

 

K § 2 ČKAIT §2: nelogický výklad pojmů, zlepšit srozumitelnost z hlediska českého jazyka  
K § 3 ČKAIT §3: odstavec 2c): změnit „zdravotnické elektrické přístroje“ na „zdravotnické 

elektrické přístroje pokud nejsou pevně připojeny k elektrické síti“ 
 

K § 5 ČKAIT §5: odstavec 3 upřesnit, neboť text není jednoznačný  
K § 6 ČKAIT §6: odstavec 1 – zrušit slovo „projektové“ (může se jednat i o dokumentaci, 

která není zpracována dle vyhlášky č. 499/2006) 
 

 ČKAIT §6: odstavec 2 bod d) – chybně uvedena příloha č. 2, má být příloha č. 3  
 ČKAIT V odstavci (4), §6, bod a), o jakou změnu se jedná? Bod b) co je chápáno pod 

pojmem druh ochrany? Tento odstavec navrhujeme vyřadit nebo 
přeformulovat. 

 

K § 7 ČKAIT Prokazatelné seznamování s používáním OOPP uvedené v odst. (8), §7, je 
nadbytečné, navrhujeme odstranit. 

 

K § 9 ČKAIT Pozn. odst. (2), §9, „Žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti může 
být fyzická …“ Kdo jiný než fyzická osoba? 

 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 
Téma Resort Připomínky Vypořádání 
Obecně ČKAIT Dojde-li ke zrušení vyhlášky č. 50/1978 Sb. požadujeme, aby nový předpis 

(nařízení vlády) zahrnoval i projektování elektrických zařízení v rozsahu 
stávajícího §10 rušené vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

 

 ČKAIT Existuje konflikt mezi normou ČSN 33 2000-6 ed. 2 (Elektrické zařízení NN – 
Část 6: revize), kde je stanovena podmínka, že na výchozí revizi musí mít 
potvrzení projektanta, který dokumentaci zpracoval (autorizované osoby), že 
stavba je provedena dle jeho dokumentace. Je zde požadavek na otisk 
autorizačního razítka do revizní zprávy, což je v rozporu s autorizačním 
zákonem č. 360/1992 Sb. a s pravidly pro používání autorizačního razítka. 

 

 ČKAIT U osoby poučené v NV je odborná způsobilost požadována dle §14 zákona a 
§14 zákona říká, že „odborné vzdělání v oboru a stupni stanoveném 
prováděcím právním předpisem pro danou činnost na vyhrazeném technickém 
zařízení,“, takže jsme zpět u NV. 

 

K § 3 a 4 ČKAIT Některé §§, například §3 a §4, jsou zmateční, z textu není vůbec zřejmé, zda 
osoba odpovědná za elektrické zařízení, osoba poučená musí nebo nemusí 
splňovat odbornou kvalifikaci. 
 

 

K § 7 ČKAIT Délka požadované praxe je uvedena v §7. Vůbec se zde nepřihlíží 
k dosaženému stupni vzdělání! Jaká je doba požadované praxe u osoby 
odpovědné za el. zařízení, osoby poučené? 

 

Přílohy ČKAIT Příloha č. 4: je zde odkaz na přílohu č. 4 a přílohu č. 5, není jasné, co to je za  
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přílohy. 

 ČKAIT V přílohách k tomuto NV jsou chyby, například v odkazech na neexistující 
přílohy, na NV xxx/2017. 

 

 ČKAIT Pozn. Příloha č. 1 a 2 – „zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou a 
přepětím a/nebo statickou elektřinou“ se nebude dělit na A a B? 

 

 ČKAIT Pozn. Bod f) příloha č. 3 – výpočet rizik se vztahuje k LPL a potom LPS  
Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních  a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti 
Téma Resort Připomínky Vypořádání 
K § 2 ČKAIT Písmeno d), §2, „místním provozním řádem“ Proč se to nejmenuje Řád 

prohlídek, údržby a revizí jako v elektrice? 
 

 

 ČKAIT § 2 

Výklad pojmů 

Pro účely tohoto nařízení vlády se rozumí 

a) plynem jakákoli látka, která je při 1,013 bar a 20 °C zcela v plynném 
stavu nebo má tlak par větší než 3 bar při 50 °C.  Za plyn se 
považuje i směs plynů splňující kritéria podle věty první, 

b) uvedením  zařízení  do  provozu  okamžik,  kdy byl zahájen provoz 
zařízení po provedení  předepsaných zkoušek a revizí  zařízení  ke  
zjištění  jeho  stavu  a  vlivu  na okolí a na pracovní  prostředí a kdy 
po zhodnocení  dosažených výsledků bylo  zařízení uznáno 
schopným trvalého používání a bezpečného provozu, 

c) technickou dokumentací soubor konstrukční a projektové 
dokumentace, (co se rozumí pod pojmem konstrukční 
dokumentace) 

d) místním provozním bezpečnostním předpisem řádem dokument, 
který upravuje zejména pracovní postupy pro provoz  zařízení a jenž 
je zpracován v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e) provozním deníkem chronologicky vedené záznamy o provozu 
zařízení, vedené v souladu s právními a ostatními předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

f) osobou odpovědnou za provoz zařízení  fyzická osoba, kterou 
provozovatel  ustanoví před uvedením zařízení nebo jeho části do 
provozu a která je prokazatelně seznámena s bezpečnostními 
předpisy pro příslušné zařízení, 

g) zařízením pro vypouštění plynů beztlaké potrubí s otevřeným 
koncem, 

h) odbornou praxí pro revizního nebo zkušebního technika činnost při 
projektování, konstrukci, montáži, opravě a obsluze zařízení 
příslušné skupiny, a pro fyzickou osobu provádějící montáž činnost, 
při montáži, zkoušení, opravě a obsluze zařízení příslušné skupiny,             

i) uvolnitelným objemem  parametr charakterizující míru nebezpečnosti 
zařízení pro hořlavé plyny v případě jeho havárie, 

j) zkušebním technikem zvláštní druh revizního technika s užším 
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rozsahem osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na 
vyhrazených technických zařízeních, který vykonává činnosti podle 
§ 10 tohoto nařízení. Vypustit z návrhu NV institut "zkušebního 
technika" a zrušit tedy §2odst. j,  

 
K § 6 ČKAIT § 6  

Zařazení vyhrazených plynových zařízení  do tříd 

Odst. 2 – doplnit písmeno p) 

p) zařízení pro využití expanse plynů 
 

 

K § 7 ČKAIT Odst. (2) §7, „ Při opakovaném prověřování odborné způsobilosti pověřená 
organizace také ověří, jak je zpracovávána a dodávána technická 
dokumentace provozovateli, včetně návodů k obsluze a podkladů k provádění 
revizí a kontrol, a zda je upravená podle skutečného provedení, a to v rozsahu 
a v souladu s  právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.“ Proč to není sjednoceno pro všechna VTZ? 
 

 

K § 8 ČKAIT § 8 

Požadavky na odbornou způsobilost revizního a zkušebního technika 

a ověřování jeho odborné způsobilosti 

Bližší požadavky na odbornou praxi a vzdělání žadatele o vydání 
osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických 
zařízeních podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických 
zařízení revizního a  zkušebního technika stanoví příloha č. 5 tohoto nařízení  

 

K § 10 ČKAIT § 10 Vypustit celý paragraf  

Činnosti zajišťované zkušebním technikem  

  (1) Zkušební technik smí provádět a vyhodnocovat zkoušky 
vyhrazených plynových zařízení v rozsahu svého osvědčení o odborné 
způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona 
o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,  a to řádně a 
v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Na základě výsledku zkoušky může doporučit  zkoušené 
vyhrazené plynové zařízení k možnému  uvedení do provozu. 

  (2) Samostatně provádí zkušební technik zkoušky či montážní práce 
za účelem provedení zkoušek a měření na zařízení pro rozvod plynů do 5 kPa 
včetně, a dále u zařízení pro spotřebu plynů spalováním do 50 kW. U 
ostatních  zařízení i jiných skupin a podskupin je provádění a vyhodnocování 
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zkoušek zkušebním technikem podmíněno dosažením znalostí a odborné 
způsobilosti v souladu  s požadavky výrobců těchto zařízení (např. zkoušky 
hořáků  spotřebičů, zkoušky kompresorů, zkoušky regulačních zařízení apod.) 
nebo s požadavky          bezpečnostních předpisů. 

  (3) Zkušební technik zpracovává písemný technologický postup 
zkoušky, zprávu nebo zápis o zkoušce v souladu s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

  (4) Právnická a podnikající fyzická osoba k montáži a opravám nebo 
k provádění revizí a zkoušek dodavatelským způsobem je povinna vést 
evidenci o jí provedených zkouškách. V evidenci musí být uvedeno pořadové 
číslo zprávy, popř. záznamu o zkoušce, datum jejich vystavení, označení 
skupiny a umístění posuzovaného zařízení a kopie dokumentů souvisejících 
se zkouškou. Organizace je povinna evidenci uchovávat po dobu minimálně 
10 let.   

K § 11 ČKAIT § 11 

Požadavky na odbornou způsobilost fyzických  osob pro montáže a 
opravy  

Osobou odborně způsobilou k montáži a opravám  na zařízení podle 
zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení je fyzická 
osoba  splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 5,  která  
absolvovala zaškolení v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na charakter práce. 
Požadavek na absolvování zaškolení se týká i opakovaných zkoušek odborné 
způsobilosti (prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k 
činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o 
bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení). Absolvování 
zaškolení v případě opakovaných zkoušek odborné způsobilosti lze splnit i 
systémem průběžného vzdělávání v rámci  Odborného plynárenského 
vzdělávání, organizovaným příslušným autorizovaným společenstvem (co to 
je?) registrovaným u Hospodářské komory České republiky (???). 

 

K § 12 ČKAIT § 12 

Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob k obsluze a 
kontrolám  

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

  (2) Provozovatel před pověřením odborně způsobilé osoby k obsluze 
a kontrolám, která bude zajišťovat kontrolu vyhrazeného plynového zařízení, 
zajistí její prokazatelné seznámení s  právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejícími s  kontrolovaným 
vyhrazeným plynovým zařízením. Ověření znalostí odborně způsobilé osoby 
podle věty první musí být provedeno prokazatelným způsobem. 

  (3) V případě provádění kontroly dodavatelským způsobem se za 
odborně způsobilou osobu považuje revizní technik, zkušební technik nebo 
osoba provádějící montáž vyhrazeného plynového zařízení s příslušným 
rozsahem osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených 
technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených 
technických zařízení; v případě podle věty první se  za pověření k provádění 
kontrol považuje objednávka kontroly provozovatelem kontrolovaného 
vyhrazeného plynového zařízení. 

K § 13 ČKAIT § 13 

Technická dokumentace (co to je?) 

(1) Zpracovatel konstrukční (? viz výše) dokumentace vyhrazeného 
plynového zařízení ho zařazuje do  třídy,  skupiny a  podskupiny a určuje 
dělící místo mezi jednotlivými skupinami v souladu s požadavky tohoto 
nařízení. 

(2) Technická dokumentace pro montáž a opravy vyhrazených 
plynových zařízení obsahuje požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Obsah technické dokumentace vyhrazeného plynového 
zařízení je stanoven v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Neoddělitelnou součástí technické dokumentace 
jsou zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. 

(3) Technická dokumentace u vyhrazeného plynového zařízení slouží 
ke zpracování technologických postupů zkoušek a revizí, ke stanovení 
způsobu obsluhy, a ke zpracování místního provozního řádu a jiných 
provozních dokumentů, zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 

K § 14 ČKAIT § 14 

Montáže a opravy 

(1) Při provádění montáží a oprav zařízení musí být dodržovány 
právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
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případné specifické požadavky výrobců na způsobilost osob provádějící 
montáž nebo opravu vyhazeného plynového zařízení. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž 
vyhrazeného plynového zařízení zajišťuje 

a) průvodní a technickou (nepatří ,,provozní,,?) dokumentaci v českém 
jazyce v souladu s požadavky na kompletnost a rozsah, stanovenými 
právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

b) provedení příslušných zkoušek a revizí, 
c) provedení revizí v případě oprav pouze pokud jsou vyžadovány  

v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, 

d) podklady pro zpracování provozní dokumentace v českém jazyce, 
e) provedení prohlídky za účelem ověření kompletnosti, neporušenosti  

a  bezpečnosti zařízení bezprostředně před jeho uvedením do 
provozu  (spuštěním), 

f) proškolení osob provádějících obsluhu zařízení v souladu 
s požadavky výrobců jednotlivých částí zařízení. 
 

Doklady předá právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž 
vyhrazeného plynového zařízení spolu s příslušnými  podklady pro zpracování 
místního provozního řádu v souladu s požadavky a v rozsahu stanoveném 
právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

(3) K dokončené montáži nebo opravě vyhrazeného plynového 
zařízení právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž nebo 
opravu vyhrazeného plynového zařízení vede a archivuje technickou 
dokumentaci po dobu 10 let (PD je ze stavebního zákona do odstranění 
stavby) v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

(4) U montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení, kde hrozí 
riziko úniku hořlavého, toxického, jedovatého nebo žíravého plynu, vypracuje 
právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž nebo opravu 
vyhrazeného plynového zařízení technologický postupu prací. Kde je tg 
postup definován, co to je? 

(5) Provádí-li se montáž nebo oprava na provozovaném vyhrazeném 
plynovém zařízení, jeho provozovatel poskytuje právnické nebo podnikající 
fyzické osobě provádějící montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 
dokumentaci o zařízení pro přípravu technologického postupu, provedení 
montáže a opravy a případné doplnění (tj. průvodní dokumentace) a úpravy 
této dokumentace související s montáží a opravou. 
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K § 15 ČKAIT § 15 

Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených plynových zařízení  

(1) Vyhrazené plynové zařízení   lze   provozovat  až  po ověření, že 
jeho technický stav je v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

  (2) Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení je po dobu jeho 
provozu odpovědný za bezpečný spolehlivý provoz zařízení tak, aby se 
nestalo příčinou ohrožení života,  zdraví osob, majetku nebo životního 
prostředí, a za provádění všech činností na zařízení v rozsahu a termínech 
stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Provozovatel zejména 
 

a) při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu jmenuje 
osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistí její 
proškolení, 

b) zajistí do jednoho měsíce od uvedení vyhrazeného plynového 
zařízení do provozu vypracování místního provozního řádu 
v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracovaného 
pro konkrétní místní pomínky, 

c) vede a uchovává předepsanou technickou dokumentaci, 
provozní              dokumentaci (viz předešlé poznámky) a 
evidenci vyhrazeného plynového zařízení  v rozsahu a za 
podmínek stanovených v  právních a ostatních předpisů k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

d) vede o provozu vyhrazeného plynového zařízení příslušné 
záznamy (provozní deník) v souladu  s požadavky právních a 
ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 

e) zajistí provádění pravidelných  provozních revizí a kontrol 
vyhrazeného plynového zařízení ve lhůtách stanovených podle 
tohoto nařízení,  

f) uchovává provozní deník nejméně  po dobu 10 let od provedení 
posledního      záznamu, 

g) uchovává doklady o provedené kontrole vyhrazeného plynového 
zařízení, o pravidelném servisu  a  provedené provozní revizi po 
dobu 10 let. Doklady o provedených zkouškách po dokončené 
montáži nebo rekonstrukci zařízení  a výchozí revizi je nutno 
uchovat po celou dobu provozu zařízení (nikoliv 10 let?), 

 

 

K § 16 ČKAIT § 16 
Zvláštní požadavky na provozovatele přepravní a distribuční  

soustavy plynu 
  Provozovatel přepravní a distribuční soustavy plynu dále zejména 

a) průběžně získává informace o technickém stavu vyhrazeného 
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plynového zařízení, 
b) na základě technického stavu vyhrazeného plynového zařízení 

plánuje a provádí kontroly, údržbu a všechny další činnosti na 
vyhrazeném plynovém zařízení, v souladu s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

c) o stavu vyhrazeného plynového zařízení a o všech činnostech 
na zařízení vykonávaných vede prokazatelnou a zpětně 
neměnnou evidenci po celou dobu provozování zařízení, 

d) zavede a využívá systém nepřetržitého dispečerského sledování 
a řízení provozu příslušné přepravní nebo distribuční soustavy 
plynu a příjmu informací o poruchových stavech zařízení, včetně 
informací od veřejnosti, a vede o nich prokazatelnou evidenci, 

e) vyhodnocuje informace o stavu zařízení získané z činností 
provedených podle písm. a) až d) a v případě zjištění 
nevyhovujícího stavu stanoví a realizuje odpovídající opatření 
k nápravě, 

f) zavede a využívá systém nepřetržité pohotovostní služby, pro 
řešení poruchových stavů vyhrazených plynových zařízení v 
rámci územní působnosti provozovatele, 

g) zajistí odpovídající počet způsobilých osob s příslušnou 
kvalifikací, kteří se podílejí na činnostech podle písm. a) až f), 
které průběžně v rozsahu jejich činnosti vzdělává 

h) má odpovídající technické vybavení pro provozování 
vyhrazených plynových zařízení,  

i) zajistí havarijní plán zpracovaný v souladu s jiným právním 
předpisem1) a provádí každoročně jeho aktualizaci, 

j) zajistí zpracování metrologického řádu (co to je? Podle jakého 
předpisu?), 

k) vede prokazatelnou evidenci úniků a údajů o jejich odstranění. 
K § 18 ČKAIT § 18 

Požadavky na zkoušku vyhrazeného plynového zařízení 

(1) Zkouškou vyhrazeného plynového zařízení dochází po dokončení 
montáže nebo rekonstrukce k přezkoušení, 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 (záznamu) o průběhu a výsledku zkoušky. 
Osoba podle věty první dále písemně oznámí pověřené organizaci alespoň 15 
dnů předem místo a dobu provádění zkoušky vyhrazených plynových zařízení 
I. třídy podle tohoto nařízení. 

(3) Před zahájením zkoušky revizní nebo zkušební technik vypracuje 
písemný technologický postup (viz předchozí poznámky) koušky, který 
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obsahuje zejména 

a) rozsah zkoušky,  
b) popis prováděných úkonů, včetně použití příslušné měřicí 

techniky, 
c) nezbytná opatření pro zajištění bezpečného provádění zkoušky,  
d) podmínky, za kterých je shledána zkouška úspěšnou. 

 
Pro vyhrazené plynové zařízení stejné podskupiny lze zpracovat typový 
technologický postup (viz předchozí text) zkoušky.Tento postup může být i 
podkladem pro případné vypracování konkrétního technologického postupu 
zkoušky na předmětném vyhrazeném plynovém zařízení. 

K § 19 ČKAIT § 19 

Požadavky na výchozí revize vyhrazených plynových zařízení 

(1) Výchozí revizi vyhrazeného plynového zařízení zajistí právnická 
nebo podnikající fyzická osoba, která prováděla montáž nebo rekonstrukci 
zařízení. Výchozí revize se provádí před uvedením vyhrazeného plynového 
zařízení do provozu. Zpráva o výsledku výchozí revize je nedílnou součástí 
dodávky vyhrazeného plynového zařízení. Zařízení nesmí být uvedeno do 
provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a 
spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi. Při výchozí revizi 
revizní technik nehodnotí plnění požadavků požární ochrany. 

(2) Výchozí revize se provádí na základě písemného technologického 
postupu (viz předchozí poznámky) , zpracovaného revizním technikem, který ji 
bude provádět. Pokud je technologický postup zpracován jinou osobou, ověří 
ho provádějící revizní technik svým podpisem.  

(3) Technologický postup (viz předchozí text) revize obsahuje 
zejména 

a) rozsah revize,  
b) popis prováděných úkonů,  
c) nezbytná opatření pro zajištění bezpečného provádění revize. 

Pro zařízení stejné podskupiny lze zpracovat typový technologický postup 
revize (viz předchozí text). Tento postup může být i podkladem pro případné 
vypracování konkrétního technologického postupu výchozí revize na 
předmětném zařízení. 

 

K § 20 ČKAIT § 20 

Požadavky na provoz zařízení - kontroly a provozní revize  
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(1) Způsobilost provozovaného zařízení  k dalšímu  bezpečnému 
provozu se ověřuje  a prokazuje kontrolou a provozní  revizí, které jsou 
vykonávány ve lhůtách podle přílohy č. 3 tohoto nařízení a v rozsahu 
stanoveném  tímto nařízením, pokud průvodní dokumentace nebo místní 
provozní řád neurčí lhůty jiné. O stanovení podmínek a jiných lhůt k  
provádění kontrol a revizí rozhodne pověřená organizace (kdo to bude – TIŘ?) 
stanoviskem,  o kterém  informuje orgány inspekce práce. 

K § 21 ČKAIT § 21 

Provozní revize 

(1) Na vyhrazených plynových zařízeních, která jsou v provozu, 
provozovatelé zajistí provádění provozních revizí. Provozní revize se 
provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě (co 
to je?) , po zásazích do vyhrazeného plynového zařízení nebo změně jeho 
instalačních podmínek,  které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, 
po nuceném odstavení zařízení z provozu (např. požár, výbuch, havárie), po 
odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech 
stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) 
zařízení. 

___________ 

2) Zákon č. 258/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonům (energetický zákon) 
ve znění pozdějších předpisů. (patří č. 458/2000 Sb.) 

(3) Provozní revize se provádí na základě písemného 
technologického postupu (viz předchozí text)  zpracovaného revizním 
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 (např. odstavení zařízení, odplynění, provedení 
měření, přítomnost odborných pracovníků, apod.) 
s respektováním místních provozních podmínek.  

Pro vyhrazené plynové zařízení stejné podskupiny lze zpracovat typový 
technologický postup (viz předchozí text) revize. Tento postup může být i 
podkladem pro případné vypracování konkrétního technologického postupu 
(viz předchozí text) provozní revize na konkrétním vyhrazeném plynovém 
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zařízení. 

K § 22 ČKAIT § 22 

Kontrola zařízení 

(1)  Kontrolu zařízení provede osoba odborně způsobilá podle § 12 
odst. 2 tohoto nařízení. Provozní revize nahrazuje provedení kontroly. 

 

K § 23 ČKAIT § 23 

Harmonogram revizí a kontrol 

(1) Harmonogram revizí a kontrol je vypracován minimálně na 
šestileté období (to je velký závazek) a jeho obsahem jsou všechny 
provozovaná vyhrazená plynová zařízení včetně uvedení termínů provedení 
revizí a kontrol. 

 

K § 24 ČKAIT § 24  

Pověřená organizace (kdo to je?) 

 

Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti 
Téma Resort Připomínky Vypořádání 
K § 2 ČKAIT Nový text    Zrušený text    Poznámky 

§ 2 

Výklad pojmů 

Pro účely tohoto nařízení vlády se rozumí 

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

b) tlakovou nádobu stabilní je nádoba, která neslouží k dopravě plynů, 
1. neměnící své stanoviště, trvale nebo přechodně 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) tlakovou nádobou k dopravě plynů (dále jen „nádoba na plyny“) je nádoba 
sloužící k dopravě plynů od zdroje na místo spotřeby, jejichž kritická 
teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž je při teplotě + 50 °C tlak par 
vyšší než 2,5 bar, 
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K § 4 ČKAIT § 4 

Vyhrazená tlaková zařízení 

(1) Vyhrazená tlaková zařízení jsou nádoby a kotle s nejvyšším 
pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to 

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

b) tlakové nádoby stabilní (dále jen „tlakové nádoby“) jejichž nejvyšší 
pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo 
žíravé, toxické a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv 
kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar, 

c) nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší 
než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je tlak par vyšší než 2,5 
bar, od zdroje na místo spotřeby.  
Poznámka: dále v rámci celého textu NV zkrácené názvy nepoužívat, 
jsou matoucí!!! 

(3) Tlakové nádoby stabilní se člení do tříd podle nejvyššího 
pracovního tlaku (PS) v barech a podle bezpečnostního součinu nejvyššího 
pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech, a to na 

a) tlakové nádoby s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 
0,5 bar, objemem větším než 10 litru a bezpečnostním 
součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu 
(V) v litrech přesahujícím 100, vyjma třídy II. - jednoduché 
tlakové nádoby (JTN) zařazené do třídy I., a I. třída - tlakové 
nádoby stabilní s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 
0,5 bar a součastně s objemem větším než 10 litru a současně 
s bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) v 
barech a objemu (V) v litrech přesahujícím 100, 

b) jednoduché tlakové nádoby (nádoby vyráběné sériově) 
zařazené do třídy II. II. třída – tlakové nádoby stabilní 
nespadající do I. třídy a jednoduché tlakové nádoby. 

Poznámka: a nebo se připouští, že část jednoduchých tlakových nádob je i ve 
třídě I. ??? 

 

K § 7 ČKAIT § 7 

Požadavky na umístění vyhrazených tlakových zařízení  

 (1) Kotel určený pro instalaci ve stavebním objektu se umísťuje ve 
zvlášť k tomu účelu určené místnosti s účinným větráním a přívodem 
spalovacího vzduchu, vybavené funkčním osvětlením. Na vstupu do této 
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místnosti se umístí výstražné zákazové tabulky. 

 

 (2) Při umístění tlakové nádoby je nutno dodržet požadavky 
bezpečnosti práce a provozu a zohlednit 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 
dimenzovány 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 ohledem na dilataci nádoby a působení zemních 
tlaků. 

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

 
K § 8 ČKAIT § 8 

Uvedení do provozu a provoz vyhrazených tlakových zařízení 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvádějící vyhrazené 
tlakové zařízení (plynový kotel) do provozu a dále též provozovatel 
vyhrazeného plynového zařízení vyhledává a vyhodnocuje nebezpečí (rizika) 
vyplývající z provozu vyhrazeného plynového zařízení a učiní opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby bylo v daném prostředí vhodné k účelu nebo 
činnosti, pro které má být používáno a mohlo být provozováno bez ohrožení 
bezpečnosti a života osob a majetku. 

 

K § 9 ČKAIT § 9  

Revize a zkoušky 

(4) Lhůty revizí a zkoušek se počítají od předchozí revize a musí být 
provedeny do posledního dne kalendářního měsíce, na který byly stanoveny. 
Lhůty následných zkoušek a revizí vyjma podle písm. d) a e) odst. 2 se 
počítají od roku výroby vyhrazeného zařízení. 

 

K § 22 ČKAIT § 22  
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Revizní technik a zkušební technik pro vyhrazená tlaková zařízení nádoby na plyny (TNP) 

(1) Požadavky na vzdělání a délka praxe na vyhrazených tlakových zařízeních pro revizní techniky a TNP 
zkušební techniky 

Činnost na technickém zařízení 
tlakovém 

Vzdělání Praxe v 
oboru 

Revize a zkoušky kotle třída I. – III., 
tlakové nádoby 
třída I. 

úplné střední odborné vzdělání  
technického směru 

3 roky 

  vysokoškolské vzdělání  technického 
směru 

2 roky 

 

 

kotle třída IV., 
tlakové nádoby 
třída II. 

úplné střední odborné  technického 
směru 

2 roky 

Periodické Revize a zkoušky 
tlakových nádob na plyny 

vyučen v technickém oboru  3 roky 

 

 

střední odborné strojního technického 
směru 

2 roky 

 

Přílohy ČKAIT Příloha č. 2 

Termíny revizí a zkoušek 

vyhrazené tlakové 
zařízení třída provozní revize 

vnitřní 

revize 
tlaková zkouška 

ná
do

by
  

st
ab

iln
í 1. 

1x za 1 rok 

  1 x za 5 let  

1 x za 10 let 2. 1 x za 1 rok 

ko
tle

 1. 
1 x za 3 měsíce  1 x za 1 rok 

2. 
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3. 

1 x za 6 měsíců 

4. 

Poznámka: Tlakové nádoby k dopravě plynů nemají stanovené termíny??? 

Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti 
Téma Resort Připomínky Vypořádání 
K § 2 ČKAIT § 2 

Výklad pojmů 

Pro účely tohoto nařízení vlády se rozumí 

a) zdvihacím zařízením technické zařízení určené ke zdvihání a přepravě 
břemen a osob, 

b) zdvihacím zařízením ostatním technické zařízení, které není dle § 3 
vyhrazeným zdvihacím zařízením, 

c) zdvihacími plošinami a svislými a šikmými schodišťovými výtahy 
s motorickým pojezdem technické zařízení sloužící k vertikální přepravě 
osob se sníženou pohyblivostí, 

d) pověřenou osobou (sjednotit název se ZVTZ) osoba, která odpovídá za 
provoz vyhrazeného technického zařízení a jedná na základě písemného 
pověření, jménem právnické nebo podnikající fyzické osoby, která 
pověření udělila, 

e) prací na technickém zařízení montáž, demontáž, obsluha, oprava, údržba 
vyhrazeného technického zařízení a revizní činnost, 

f) generální opravou (tento pojem stavební zákon nezná), rekonstrukcí nebo 
podstatnou změnou se rozumí takový zásah do vyhrazeného zdvihacího 
zařízení, kdy dochází k zásadním změnám, jejichž cílem je odstranění 
zjištěných provozních rizik a neshod, které provedením generální opravy, 
modernizace, rekonstrukce nebo podstatných změn mění jeho základní 
parametry a charakteristiky, a po kterých je opětovně uvedeno do provozu, 
Pokud pojem zůstane, co pojem ,,střední oprava,, (použito dále v textu g) 
a l)). Kdo to je pověřená organizace 

 

K § 4 ČKAIT § 4  
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Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení do tříd 

(2) Vyhrazená zdvihací zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na 
základě odborného stanoviska pověřené organizace. Vyhrazenými zdvihacími 
zařízeními třídy I. jsou: 

Kdo je pověřenou organizací u ZZ? 

K § 8 ČKAIT Písmeno d), odst. (2), §8 „pokud byl o provedených úpravách a o výsledku 
zkoušky proveden záznam v provozní knize.“ Zkoušku až po provedení 
záznamu? – přeformulovat. 

 

 ČKAIT Odst. (4), §8, „ …provozovatel určí místním provozním bezpečnostním 
předpisem3)  „ Proč se to zase jmenuje jinak, než u ostatních VTZ? 

 

K § 9 ČKAIT § 9 

Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených zdvihacích 
zařízení 

(1) Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení 
a) zajistí technickou dokumentaci (je to průvodní dokumentace?) u výrobce 

nebo dodavatele vyhrazeného zdvihacího zařízení, pokud není u tohoto 
zařízení k dispozici; pokud výrobce a dodavatel zanikli a není právní 
nástupce výrobce nebo dodavatele, stanoví požadavky pro bezpečný 
provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení místním provozním 
bezpečnostním předpisem, 

 

K § 10 ČKAIT - Odst. (3), §10, „…vede záznamy o provedených zkouškách a 
revizích; součástí záznamů podle věty první je seznam vydaných 
revizních zpráv a jejich kopie.“ Proč to není u všech VTZ? Jenom 
zdvihadláři musí ukládat kopie, ostatní pouze vedou evidenci? 

 

 

 ČKAIT Způsobilost k činnostem na vyhrazených technických zařízeních 

§ 10 

(3) Revizní technik, právnická osoba, případně podnikající fyzická 
osoba, která je držitelem oprávnění podle zákona o bezpečnosti provozu 
vyhrazených technických zařízení k montáži a opravám nebo k provádění 
revizí a zkoušek dodavatelským způsobem vede záznamy o provedených 
zkouškách a revizích; součástí záznamů podle věty první je seznam vydaných 
revizních zpráv a jejich kopie. A jak zareaguje živnostenský zákon na typ 
,,živnosti,, u revizních techniků? 

 

K § 12 ČKAIT Odst. (2), §12, „Ověřování znalostí obsluhy zařízení a pro vázání břemen se 
provádí zkouškou minimálně jednou za 18 měsíců. O výsledku ověření 
znalostí musí být učiněn záznam, který se uchovává v provozní dokumentaci.“ 
V provozní dokumentaci čeho? Co když bude vázat na pracovišti, kde je deset 
jeřábů? – ukončit větu za slovem záznam. 
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 ČKAIT Odst. (3), §12, „ který absolvoval teoretické školení a praktický zácvik 

v rozsahu hodin uvedeném v místním provozním bezpečnostním předpisem 
provozovatele a splňuje další požadavky v souladu s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“ Proč tyto 
požadavky nejsou formulovány podobným způsobem jako u ostatních VTZ? 
Jednou je to 18 let, tady „zletilý“. 
 

 

 ČKAIT Odst. (5), 12, „V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno 
potvrzení o způsobilosti pro obsluhy zdvihacích zařízení a pro vázání břemen; 
zápis o zkoušce je nedílnou součástí potvrzení o způsobilosti pro obsluhy 
zdvihacích zařízení a pro vázání břemen.“ Zápis se uloží dle §12 – 2 
v provozní dokumentaci? A co obdrží vazač? 
 

 

 ČKAIT § 12 
Požadavky na způsobilost osob pro obsluhu vyhrazených zdvihacích 

zařízení a vázání břemen 
(2) Ověřování znalostí obsluhy zařízení a pro vázání břemen se 

provádí zkouškou minimálně jednou za 18 měsíců. O výsledku ověření 
znalostí musí být učiněn záznam, který se uchovává v provozní dokumentaci. 
Kdo to provádí? 

(4) Zkoušku skládá uchazeč před zkušební komisí jmenovanou 
provozovatelem. Zkušební komise se skládá z předsedy a z nejméně dvou 
členů (proč jen dva, jak budou hlasovat?), z nichž jeden je revizní technik 
zdvihacích zařízení s osvědčením pro danou skupinu a třídu zařízení 
seznámený s podmínkami provozu u provozovatele. 
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