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Rozdílová tabulka návrhu zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o vyhrazených technických zařízení) s předpisy EU 

 

Navrhovaný právní předpis 
 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení (část, 
§, odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 1 odst. 1 
písm. a) 

a) požadavky na bezpečnost provozu 
vyhrazených technických zařízení a ochranu 
zdraví při práci po celou dobu používání 
vyhrazených technických zařízení; v případě 
určených druhů již provozovaných vyhrazených 
technických zařízení stanoví i požadavky 
na jejich montáž a uvádění do provozu, 
 

32009L0104 Článek 5 
odst. 1 až 4 

Kontrola pracovního zařízení 
1.   Zaměstnavatel zajistí, aby pracovní 
zařízení, jehož bezpečnost závisí na 
podmínkách instalace, podléhalo počáteční 
kontrole (po instalaci a před prvním 
uvedením do provozu) a kontrole po každé 
montáži na jiném pracovišti nebo na jiném 
místě způsobilými osobami ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí, za účelem zajištění správné 
instalace a fungování tohoto pracovního 
zařízení. 
2.   Aby se zajistilo dodržování podmínek 
zdraví a bezpečnosti, odhalení poškození, 
která by mohla vyvolat nebezpečnou 
situaci, a jejich včasné odstranění, dbá 
zaměstnavatel na to, aby pracovní zařízení 
vystavené podmínkám způsobujícím 
takováto poškození podléhala: 
a) pravidelným kontrolám a popřípadě 

pravidelným zkouškám uskutečňovaným 
způsobilými osobami ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBDCGNV3A)



2 
 

zvyklostí; 
b) mimořádným kontrolám uskutečňovaným 

způsobilými osobami ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí pokaždé, když se vyskytnou 
mimořádné události, které by mohly mít 
vliv na bezpečnost pracovního zařízení, 
jako například úpravy, nehody, přírodní 
jevy, delší doba nepoužívání. 

3.   Výsledky kontrol se zaznamenají a 
musí být k dispozici příslušnému úřadu. 
Jsou uchovávány přiměřenou dobu. 
Pokud jsou pracovní zařízení používána 
mimo podnik, opatří se dokladem o 
uskutečnění poslední kontroly. 
4.   Členské státy stanoví podmínky pro 
provádění uvedených kontrol. 
 

§ 1 odst. 1 
písm. c) 

c) práva a povinnosti osob, které u vyhrazených 
technických zařízení provádějí jejich obsluhu, 
montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění 
nádob plyny nebo je provozují,  

32009L0104 Článek 5 
odst. 1 až 4 

Kontrola pracovního zařízení 
1.   Zaměstnavatel zajistí, aby pracovní 
zařízení, jehož bezpečnost závisí na 
podmínkách instalace, podléhalo počáteční 
kontrole (po instalaci a před prvním 
uvedením do provozu) a kontrole po každé 
montáži na jiném pracovišti nebo na jiném 
místě způsobilými osobami ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí, za účelem zajištění správné 
instalace a fungování tohoto pracovního 
zařízení. 
2.   Aby se zajistilo dodržování podmínek 
zdraví a bezpečnosti, odhalení poškození, 
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která by mohla vyvolat nebezpečnou 
situaci, a jejich včasné odstranění, dbá 
zaměstnavatel na to, aby pracovní zařízení 
vystavené podmínkám způsobujícím 
takováto poškození podléhala: 
a) pravidelným kontrolám a popřípadě 

pravidelným zkouškám uskutečňovaným 
způsobilými osobami ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí; 

b) mimořádným kontrolám uskutečňovaným 
způsobilými osobami ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí pokaždé, když se vyskytnou 
mimořádné události, které by mohly mít 
vliv na bezpečnost pracovního zařízení, 
jako například úpravy, nehody, přírodní 
jevy, delší doba nepoužívání. 

3.   Výsledky kontrol se zaznamenají a 
musí být k dispozici příslušnému úřadu. 
Jsou uchovávány přiměřenou dobu. 
Pokud jsou pracovní zařízení používána 
mimo podnik, opatří se dokladem o 
uskutečnění poslední kontroly. 
4.   Členské státy stanoví podmínky pro 
provádění uvedených kontrol. 
 

§ 1 odst. 1 
písm. d) 

d) předpoklady a způsob ověřování odborné 
způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených 
technických zařízeních, a předpoklady a způsob 
ověřování odborné způsobilosti k výkonu 
činností osob vykonávajících obsluhu a práci na 

32005L0036 
 
 
 
 

Článek 2 
odst. 1 a 2 

 
 
 

1.   Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání včetně 
svobodných povolání, v jiném státě, než ve 
kterém získal svou odbornou kvalifikaci, 
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elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti 
elektrických zařízení pod napětím, na 
elektrických zařízeních pod napětím. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32006L0123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 5 
odst. 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

buď jako osoba samostatně výdělečně 
činná, nebo jako zaměstnanec. 
2.   Každý členský stát může na svém 
území podle svých předpisů povolit státním 
příslušníkům členských států, kteří jsou 
držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci, 
která nebyla získána v tomto členském 
státě, vykonávat regulované povolání ve 
smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a). V případě 
povolání uvedených v hlavě III kapitole III 
musí toto první uznání respektovat 
minimální požadavky na odbornou přípravu 
stanovené v této kapitole. 
3. Pokud členské státy od poskytovatele 
nebo příjemce vyžadují předložení 
osvědčení, potvrzení nebo jiného dokladu o 
tom, že byl splněn určitý požadavek, 
přijmou jakýkoliv doklad z jiného 
členského státu, který slouží ke stejnému 
účelu nebo ze kterého je zřejmé, že dotyčný 
požadavek byl splněn. Nesmí vyžadovat, 
aby byl doklad z jiného členského státu 
předložen ve své originální podobě nebo v 
podobě ověřené kopie nebo ověřeného 
překladu, kromě případů stanovených 
jinými nástroji Společenství nebo je-li 
takový požadavek opodstatněn naléhavým 
důvodem obecného zájmu včetně veřejného 
pořádku a veřejné bezpečnosti. 
Prvním pododstavcem není dotčeno právo 
členských států požadovat neověřený 
překlad dokladů do některého z jejich 
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32006L0123 
 

 
Článek 9 
odst. 1 

úředních jazyků. 
1. Členské státy nepodrobí přístup k 
činnosti poskytování služeb nebo její výkon 
povolovacímu režimu, nejsou-li splněny 
tyto podmínky:  
a) povolovací režim nediskriminuje 
dotyčného poskytovatele;  
b) potřeba povolovacího režimu je 
opodstatněna naléhavým důvodem 
obecného zájmu;  
c) sledovaného cíle nelze dosáhnout 
pomocí méně omezujícího opatření, 
zejména z toho důvodu, že k následné 
kontrole by docházelo příliš pozdě na to, 
aby byla skutečně účinná.  
 

§ 8 odst. 2 
písm. a) a b), 
odst. 3 a 4, 

(2) Podmínkou pro vydání oprávnění k montáži, 
opravám, revizím, zkouškám vyhrazených 
technických zařízení a k plnění nádob plyny je  
 
a) určení jedné nebo více fyzických osob, které 
splňují předpoklady odborné způsobilosti pro 
požadovaný rozsah činností na vyhrazených 
technických zařízeních4) a které budou 
odpovídat za řádný výkon montáže, oprav, 
revizí, zkoušek vyhrazených technických 
zařízení a plnění nádob plyny u žadatele (dále 
jen „odpovědná odborná osoba“), 
 
b) zajištění výkonu jednotlivých činností při 
montáži, opravách, revizích, zkouškách 
vyhrazených technických zařízení a plnění 

32006L0123 Článek 9 
odst. 1 

1. Členské státy nepodrobí přístup k 
činnosti poskytování služeb nebo její výkon 
povolovacímu režimu, nejsou-li splněny 
tyto podmínky:  
a) povolovací režim nediskriminuje 
dotyčného poskytovatele;  
b) potřeba povolovacího režimu je 
opodstatněna naléhavým důvodem 
obecného zájmu;  
c) sledovaného cíle nelze dosáhnout 
pomocí méně omezujícího opatření, 
zejména z toho důvodu, že k následné 
kontrole by docházelo příliš pozdě na to, 
aby byla skutečně účinná.  
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nádob plyny odborně způsobilou osobou, 
 
(3) Pověřená organizace prověří, zda jsou 
splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v 
požadovaném rozsahu podle odstavce 2. 
 
(4) Splňuje-li žadatel podmínky pro řádné 
zajištění činnosti v požadovaném rozsahu, 
rozhodne pověřená organizace o tom, že 
právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě 
vydá oprávnění. Platnost oprávnění je 10 let ode 
dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání 
oprávnění. 
_____________ 
4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES 
ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu. 

§ 11 odst. 1  (1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické 
osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených 
technických zařízení, montáž, opravy 
vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu 
vyhrazených tlakových zařízení – parních a 
kapalinových kotlů je  
 
a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, 
 
b) zdravotní způsobilost k vykonávaným 
činnostem, 
 
c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry 
rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném 
technickém zařízení,  
 
d) odborná praxe v délce, oboru a stupni 

32009L0104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní zařízení se zvláštními riziky 
Pokud používání pracovního zařízení může 
představovat zvláštní riziko pro bezpečnost 
nebo zdraví zaměstnanců, přijme 
zaměstnavatel nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby: 
a) bylo používání pracovního zařízení 

omezeno pouze na osoby pověřené jeho 
používáním; 

b) v případě oprav, úprav a údržby nebo 
servisu prováděli tyto práce zvlášť určení 
zaměstnanci.  
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vzdělání podle míry rizika a činnosti 
vykonávané na vyhrazeném technickém 
zařízení, 
 
e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem 
na vyhrazených technických zařízeních, 
provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených 
technických zařízení, montáž, opravy 
vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu 
vyhrazených tlakových zařízení – parních a 
kapalinových kotlů. 

§ 11 odst. 7 (7) 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. 
Uznávacím orgánem je ministerstvo. Před 
zahájením dočasného nebo příležitostného 
výkonu činnosti na území České republiky 
fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat 
obdobnou činnost v členském státě Evropské 
unie, jiném smluvním státě Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederaci, ministerstvo její 
odbornou kvalifikaci ověří6).  
_____________ 
6)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES 
ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve 
znění směrnic 2006/100/ES, 2013/25/EU, 2013/55/EU, ve 
znění nařízení č. 1430/2007, č. 755/2008, č. 1137/2008, č. 
279/2009, č. 213/2011, č. 623/2012 a ve znění rozhodnutí 
Komise 2016/790 a 2017/2113. 

32005L0036 Článek 2 
odst. 1 a 2 

1.   Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání včetně 
svobodných povolání, v jiném státě, než ve 
kterém získal svou odbornou kvalifikaci, 
buď jako osoba samostatně výdělečně 
činná, nebo jako zaměstnanec. 
2.   Každý členský stát může na svém 
území podle svých předpisů povolit státním 
příslušníkům členských států, kteří jsou 
držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci, 
která nebyla získána v tomto členském 
státě, vykonávat regulované povolání ve 
smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a). V případě 
povolání uvedených v hlavě III kapitole III 
musí toto první uznání respektovat 
minimální požadavky na odbornou přípravu 
stanovené v této kapitole. 
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§ 19 odst. 1 (1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické 
osoby k výkonu činností osob vykonávajících 
obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez 
napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod 
napětím a na elektrických zařízeních pod 
napětím je  
 
a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, 
 
b) zdravotní způsobilost k vykonávaným 
činnostem, 
 
c) odborné vzdělání v elektrotechnickém oboru 
v oblasti výkonu činností na elektrickém 
zařízení bez napětí, v blízkosti elektrických 
zařízení pod napětím a na elektrických 
zařízeních pod napětím, úspěšné složení 
zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu 
činností v elektrotechnice nebo doklad o 
úspěšném složení zkoušky získané z příslušné 
úplné profesní kvalifikace, zveřejněné v 
Národní soustavě kvalifikací pod oborem 
kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a 
výpočetní technika“ podle jiného právního 
předpisu7). 
 
d) odborná praxe v délce, oboru a stupni 
vzdělání podle míry rizika a činnosti 
vykonávané na elektrickém zařízení.  
_____________ 
1) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 

32009L0104 Článek 6 Pracovní zařízení se zvláštními riziky 
Pokud používání pracovního zařízení může 
představovat zvláštní riziko pro bezpečnost 
nebo zdraví zaměstnanců, přijme 
zaměstnavatel nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby: 
a) bylo používání pracovního zařízení 

omezeno pouze na osoby pověřené jeho 
používáním; 

b) v případě oprav, úprav a údržby nebo 
servisu prováděli tyto práce zvlášť určení 
zaměstnanci. 
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pozdějších předpisů. 
§ 20 odst. 1, 2, 
3, 4, 5 a 8 

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická 
osoba, která provádí montáž, opravy 
vyhrazených technických zařízení, plnění 
nádob plyny, musí při těchto činnostech 
postupovat v souladu s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci3) tak, aby se vyhrazené 
technické zařízení nestalo příčinou ohrožení 
života a zdraví osob, majetku nebo životního 
prostředí. To platí i pro právnickou osobu a 
podnikající fyzickou osobu provozující 
vyhrazená technická zařízení (dále jen 
„provozovatel“). 

 
(2) Osoby podle odstavce 1 zajistí, aby 
 
a) při uvádění do provozu a při provozování 
vyhrazených technických zařízení byla 
provedena bezpečnostní opatření, prohlídky, 
kontroly, revize a zkoušky, 
 
b) prohlídky a zkoušky podle § 6 odst. 1 písm. 
b) byly provedeny před uvedením vyhrazeného 
technického zařízení do provozu zaměstnanci 
pověřené organizace nebo za jejich přítomnosti, 
 
c) montáž, opravy, revize a zkoušky 
vyhrazených technických zařízení, plnění 
nádob plyny byly prováděny právnickými 
osobami nebo podnikajícími fyzickými 
osobami, které zaměstnávají zaměstnance 

32009L0104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 5 
odst. 1 až 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola pracovního zařízení 
1.   Zaměstnavatel zajistí, aby pracovní 
zařízení, jehož bezpečnost závisí na 
podmínkách instalace, podléhalo počáteční 
kontrole (po instalaci a před prvním 
uvedením do provozu) a kontrole po každé 
montáži na jiném pracovišti nebo na jiném 
místě způsobilými osobami ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí, za účelem zajištění správné 
instalace a fungování tohoto pracovního 
zařízení. 
2.   Aby se zajistilo dodržování podmínek 
zdraví a bezpečnosti, odhalení poškození, 
která by mohla vyvolat nebezpečnou 
situaci, a jejich včasné odstranění, dbá 
zaměstnavatel na to, aby pracovní zařízení 
vystavené podmínkám způsobujícím 
takováto poškození podléhala: 
a) pravidelným kontrolám a popřípadě 

pravidelným zkouškám uskutečňovaným 
způsobilými osobami ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí; 

b) mimořádným kontrolám uskutečňovaným 
způsobilými osobami ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí pokaždé, když se vyskytnou 
mimořádné události, které by mohly mít 
vliv na bezpečnost pracovního zařízení, 
jako například úpravy, nehody, přírodní 
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odborně způsobilé k výkonu těchto činností, a 
jsou držiteli oprávnění k těmto činnostem,  
 
d) zkoušky, revize, montáž, opravy nebo 
obsluhu vyhrazených technických zařízení 
vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou 
odborně způsobilé a ve stanovených případech 
byly též držiteli osvědčení o odborné 
způsobilosti k činnostem na vyhrazených 
technických zařízeních.  
 
(3) Provozovatel je povinen 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 považuje 
 
a) provoz vyhrazeného technického zařízení, u 
něhož není doložena zpráva o provedené revizi, 
která byla provedena ve stanovených lhůtách a 
v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených 
případech souhlas, vydaný pověřenou 
organizací, že předmětné zařízení je schopno 
bezpečného provozu,  
 
b) provoz vyhrazeného technického zařízení v 
rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací, 
 
c) chybí-li průvodní dokumentace nebo 
provozní dokumentace k vyhrazenému 
technickému zařízení, pokud byla vydána.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32009L0104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA 
II bod 2.1 

jevy, delší doba nepoužívání. 
3.   Výsledky kontrol se zaznamenají a 
musí být k dispozici příslušnému úřadu. 
Jsou uchovávány přiměřenou dobu. 
Pokud jsou pracovní zařízení používána 
mimo podnik, opatří se dokladem o 
uskutečnění poslední kontroly. 
4.   Členské státy stanoví podmínky pro 
provádění uvedených kontrol. 
 
 
 
2.1 Řídit samohybná pracovní zařízení je 
povoleno pouze zaměstnancům, kteří 
absolvovali odpovídající školení pro 
bezpečné řízení těchto pracovních zařízení. 
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(4) Není-li průvodní dokumentace nebo 
provozní dokumentace k vyhrazenému 
technickému zařízení k dispozici, stanoví 
rozsah kontroly zařízení provozovatel místním 
provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

 
(5) Provozovatel je povinen zajistit, aby u jím 
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 předpisu8). 
 
(8) Minimální požadavky na bezpečný provoz 
technického zařízení stanovené jinými právními 
předpisy9) nejsou dotčeny. 

§ 27, 
novelizační bod 
6 (§ 11 odst. 3 
zákona č. 
309/2006 Sb.) 

(3) Ustanovení § 10 odst. 5 platí obdobně. 32005L0036 Čl. 2 odst. 2 Každý členský stát může na svém území 
podle svých předpisů povolit státním 
příslušníkům členských států, kteří jsou 
držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci, 
která nebyla získána v tomto členském 
státě, vykonávat regulované povolání ve 
smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a). V případě 
povolání uvedených v hlavě III kapitole III 
musí toto první uznání respektovat 
minimální požadavky na odbornou přípravu 
stanovené v této kapitole. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32006L0123 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu 

32005L0036 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací 

32009L0104 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 
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