
činí sazba poplatku součet příslušných sazeb podle
§ 13 odst. 1.

§ 15

Splatnost poplatku

Poplatek za odbornou činnost pověřené organi-
zace podle § 13 odst. 1 je splatný v den uplatnění
požadavku na provedení odborné činnosti pověře-
nou organizací.

§ 16

Správce poplatků a rozpočtové určení poplatků

(1) Správu poplatků za odbornou činnost vy-
konává pověřená organizace.

(2) Poplatek za odbornou činnost pověřené
organizace je příjmem pověřené organizace.

(3) Rozpočet pověřené organizace se pro účely
správy poplatku za odbornou činnost považuje za
veřejný rozpočet.

§ 17

Revize

Revizi smí provádět výhradně revizní technik,
který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídají-
cím revidovanému vyhrazenému technickému zaří-
zení; provádí-li revizní technik revizi jako živnost
podle jiného právního předpisu, musí být též držite-
lem oprávnění podle § 7 odst. 2.

§ 18

Evidence revizních techniků

(1) Pověřená organizace vede evidenci revizních
techniků, jejímž účelem je vedení údajů o jejich po-
čtu a odbornosti a bezplatné poskytování těchto in-
formací pro potřeby jiných orgánů podle jiných
právních předpisů a veřejnosti. Tato evidence je in-
formačním systémem veřejné správy. Pověřená orga-
nizace je správcem a provozovatelem evidence.

(2) Do evidence revizních techniků se zapisují
tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení revizního
technika,

b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

c) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,

d) evidenční číslo a rozsah osvědčení o odborné

způsobilosti k činnostem na vyhrazených tech-
nických zařízeních,

e) datum skončení platnosti osvědčení.

(3) V případě fyzické osoby, jíž byla odborná
kvalifikace uznána ve smyslu § 11 odst. 7, se do evi-
dence revizních techniků zapisují tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické
osoby,

b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

c) evidenční číslo a rozsah osvědčení o odborné
způsobilosti k činnostem na vyhrazených tech-
nických zařízeních, pokud je jeho držitelem,

d) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,

e) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné
způsobilosti, pokud je osoba držitelem osvěd-
čení o odborné způsobilosti k činnostem na vy-
hrazených technických zařízeních,

f) číslo jednací rozhodnutí o uznání odborné kva-
lifikace podle § 11 odst. 7.

(4) Evidence revizních techniků je veřejná, s vý-
jimkou údajů podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 3
písm. d). Údaje podle odstavce 2 písm. a) až b), d)
a e) a odstavce 3 písm. a) až c), e) a f) jsou veřejně
přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup
u pověřené organizace.

(5) Pověřená organizace v evidenci revizních
techniků bezodkladně vyznačí změny údajů ozna-
movaných podle § 11 odst. 6.

(6) Údaje v evidenci revizních techniků uve-
dené v odstavcích 2 a 3 je pověřená organizace po-
vinna uchovávat po dobu 20 let od skončení plat-
nosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem
na vyhrazených technických zařízeních.

§ 19

Odborná způsobilost 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

(1) Pro účely odborné způsobilosti k výkonu
činností osob vykonávajících obsluhu a práci na
elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elek-
trických zařízení pod napětím a na elektrických za-
řízeních pod napětím rozeznáváme osoby znalé,
osoby poučené a osoby školené (seznámené), které
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nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu
jiného právního předpisu7). Za osoby znalé se pova-
žují osoby pro samostatnou činnost, osoby pro ří-
zení činnosti a revizní technici. Odbornou způsobi-
lost revizních techniků a její nabývání stanovuje § 11.

(2) Osoba znalá pro samostatnou činnost
a osoba znalá pro řízení činnosti

a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné
způsobilosti:

1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,

2. zdravotní způsobilost k vykonávaným čin-
nostem,

3. odborné vzdělání v elektrotechnickém oboru
nebo ukončené vzdělání v jiném oboru, který
obsahově splňuje požadavky na elektro-
technické vzdělání, nebo doklad o úspěšném
složení zkoušky z příslušné úplné profesní
kvalifikace zveřejněné v Národní soustavě
kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektro-
technika, telekomunikační a výpočetní tech-
nika“ podle jiného právního předpisu8); v pří-
padě osoby znalé pro samostatnou činnost je
přípustná i profesní kvalifikace zveřejněná
v Národní soustavě kvalifikací pod oborem
kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikač-
ní a výpočetní technika“ podle jiného práv-
ního předpisu8), a to na základě posouzení
rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém
zařízení, které provede právnická nebo pod-
nikající fyzická osoba, pro kterou jsou tyto
činnosti vykonávány,

4. odborná praxe v délce, dle oboru a stupně
vzdělání, míry rizika a činnosti vykonávané
na elektrickém zařízení,

5. úspěšné složení zkoušky z odborné způsobi-
losti fyzické osoby k výkonu činností osob
vykonávajících obsluhu a práci na elektric-
kých zařízeních bez napětí, v blízkosti elek-
trických zařízení pod napětím a na elektric-
kých zařízeních pod napětím (dále jen

„zkouška z odborné způsobilosti k výkonu
činností v elektrotechnice“),

b) je držitelkou dokladu o úspěšném složení
zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu čin-
ností v elektrotechnice; doklad podle věty první
má platnost 3 roky ode dne vydání a je získán
složením zkoušky po příslušném zaškolení na
danou odbornou činnost. Zaškolení a rozsah
zkoušky odpovídá rozsahu požadované způso-
bilosti k vykonávaným činnostem v elektro-
technice. Osoba znalá pro řízení činnosti je
oprávněna provádět veškeré činnosti jako osoba
znalá pro samostatnou činnost a projektování
vyhrazených elektrických zařízení, které není
předmětem autorizace podle zvláštního zá-
kona9),

c) skládá písemnou a ústní část zkoušky z odborné
způsobilosti k výkonu činností v elektrotech-
nice. Výsledek zkoušky podle věty první se
hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl. K ústní
části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-
-li písemná část hodnocena stupněm vyhověl.
V každé části zkoušky musí žadatel pro stupeň
vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných
odpovědí. Za provedení zkoušek a správnost
vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky
z odborné způsobilosti k výkonu činností
v elektrotechnice odpovídá předseda komise.
O průběhu a výsledku zkoušky z odborné způ-
sobilosti k výkonu činností v elektrotechnice se
vydá doklad podle písmena b), jehož jedno vy-
hotovení náleží zkoušené osobě a jedno práv-
nické osobě nebo podnikající fyzické osobě, pro
niž jsou činnosti vykonávány. Jestliže je žadatel
o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti
k výkonu činností v elektrotechnice celkově
hodnocen stupněm nevyhověl, může se opako-
vaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobi-
losti k výkonu činností v elektrotechnice, ne
však dříve než 15 dnů po neúspěšném vykonání
zkoušky. Počet opakování zkoušky z odborné
způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice
není omezen.
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(3) Osoba poučená

a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné
způsobilosti:

1. plná svéprávnost,

2. zdravotní způsobilost k vykonávaným čin-
nostem,

3. provedení poučení a ověření znalostí pověře-
nou osobou znalou,

b) je držitelkou dokladu o provedení poučení
a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené.
Dokladem o provedení poučení a ověření zna-
lostí v rozsahu osoby poučené je zápis, který
podepíše osoba poučená spolu s osobou znalou,
která provedla poučení a ověření znalostí. V zá-
pise bude rovněž stanovena lhůta ne delší než
3 roky, ve které je nutno poučení a ověření zna-
lostí opakovat. Lhůta bude stanovena osobou
znalou, která poučení a ověření znalostí pro-
vedla. Ověření znalostí se hodnotí stupni vyho-
věl nebo nevyhověl, pro stupeň vyhověl je
nutno dosáhnout 80 % správných odpovědí
při ověřování znalostí. Za ověření znalostí
a správnost vydaného zápisu odpovídá osoba
znalá, která poučení a ověření znalostí provedla.

(4) Zkoušky z odborné způsobilosti, poučení
a ověřování znalostí k výkonu činností v elektro-
technice zajišťují právnické osoby nebo podnikající
fyzické osoby pro fyzické osoby, které pro ně vy-
konávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních
bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod na-
pětím a na elektrických zařízeních pod napětím.
Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny za-
jistit zkoušky z odborné způsobilosti samy pro sebe.
Je-li zkouška z odborné způsobilosti zajišťována
externí právnickou nebo podnikající fyzickou oso-
bou, musí tato mít v předmětu podnikání zajišťování
školení a zkoušení nebo ověřování znalostí. Fyzické
osoby provádějící přezkoušení musí splňovat odbor-
nou způsobilost podle tohoto zákona a příslušného
prováděcího předpisu.

Povinnosti právnických osob
a podnikajících fyzických osob

§ 20

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická
osoba, která provádí montáž, opravy, revize
a zkoušky 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 ohro-
žení života a zdraví osob, majetku nebo životního
prostředí. To platí i pro právnickou osobu a podni-
kající fyzickou osobu provozující vyhrazená tech-
nická zařízení (dále jen „provozovatel“).

(2) Osoby podle odstavce 1 zajistí, aby

a) při uvádění do provozu a při provozování vy-
hrazených technických zařízení byla provedena
bezpečnostní opatření, prohlídky, kontroly, re-
vize 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 podni-
kajícími fyzickými osobami 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, po-
kud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce
a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a pro-
vozu vyhrazeného technického zařízení se považuje

a) provoz vyhrazeného technického zařízení, u ně-
hož není doložena zpráva o provedené revizi,
která byla provedena ve stanovených lhůtách
a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených
případech souhlas, vydaný pověřenou organi-
zací, že předmětné zařízení je schopno bezpeč-
ného provozu,

b) provoz vyhrazeného technického zařízení v roz-
poru s průvodní nebo provozní dokumentací,

c) chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní
dokumentace k vyhrazenému technickému za-
řízení, pokud byla vydána.

(4) Není-li průvodní dokumentace nebo pro-
vozní dokumentace k vyhrazenému technickému za-
řízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení
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provozovatel místním provozním předpisem k zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(5) Provozovatel je povinen zajistit, aby u jím
provozovaného vyhrazeného technického zařízení
byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spole-
hlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez
zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy,
záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly.
Ostatní závady musí být odstraněny v závislosti na
míře jejich závažnosti v termínech uložených v opa-
tření orgánu inspekce práce na základě jeho kon-
troly, není-li takové kontroly v termínech stanove-
ných provozovatelem.

(6) Po rekonstrukci musí provozovatel ověřit
bezpečnost vyhrazeného technického zařízení včetně
provedení zkoušek a výchozí revize.

(7) Není-li provozovatel vlastníkem vyhraze-
ného technického zařízení, je povinen zajišťovat
řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode
dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického
zařízení.

(8) Minimální požadavky na bezpečný provoz
technického zařízení stanovené jinými právními
předpisy10) nejsou dotčeny.

§ 21

(1) Na elektrickém zařízení, které je součástí
přenosové a distribuční soustavy držitele licence na
přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elek-
třiny podle jiného právního předpisu11) a u elektric-
kých přípojek provozovaných držitelem licence
na distribuci elektřiny, nemusí být prováděny pravi-
delné revize, pokud je bezpečnost elektrických za-
řízení zajišťována pravidelnými kontrolami a údrž-
bou podle řádu preventivní údržby. Řád preventivní
údržby obsahuje minimálně

a) specifikaci vyhrazených technických zařízení,
na které se vztahuje,

b) specifikaci minimálních kvalifikačních poža-
davků osob provádějících činnosti a úkony po-
dle řádu preventivní údržby,

c) pracovní postupy pro jednotlivé skupiny vyhra-
zených technických zařízení, na které se vzta-
huje,

d) lhůty pro provádění jednotlivých pracovních
postupů,

e) specifikaci záznamů o provedených úkonech
a způsob jejich archivace,

f) členění závad podle stupně jejich závažnosti,

g) lhůty pro odstranění závad.

(2) U zařízení přepravní soustavy nebo distri-
buční soustavy plynu držitele licence na přepravu
plynu nebo držitele licence na distribuci plynu podle
jiného právního předpisu11) a u plynovodních pří-
pojek provozovaných držitelem licence na distribuci
plynu nemusí být prováděny pravidelné provozní
revize a kontroly, pokud

a) na základě technického stavu vyhrazeného ply-
nového zařízení plánuje a provádí kontroly,
údržbu a všechny další činnosti na vyhrazeném
plynovém zařízení, v souladu s právními a ostat-
ními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci3),

b) o stavu vyhrazeného technického zařízení
a o všech činnostech na zařízení vede průběžně
evidenci doplňovanou o aktuální informace
o všech rozhodných skutečnostech majících do-
pad na bezpečnost provozu vyhrazeného tech-
nického zařízení a ochranu zdraví zaměstnanců,

c) provozuje systém nepřetržitého dispečerského
sledování a řízení provozu příslušné přepravní
nebo distribuční soustavy plynu a příjmu infor-
mací o poruchových stavech zařízení, včetně in-
formací od veřejnosti, systém nepřetržité po-
hotovostní služby, pro řešení poruchových
stavů vyhrazených plynových zařízení v rámci

Sbírka zákonů č. 250 / 2021Částka 106 Strana 2565

10) 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, tech-
nických zařízení, přístrojů a nářadí.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
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územní působnosti provozovatele, vede evi-
denci úniků a údajů o jejich odstranění,

d) vyhodnocuje informace o stavu vyhrazeného
technického zařízení získané z činností prove-
dených podle písmen a) až c) a v případě zjištění
nevyhovujícího stavu stanoví a realizuje odpo-
vídající opatření k nápravě,

e) zajistí havarijní plán a provádí jednou ročně
jeho aktualizaci, nebo

f) zajistí zpracování metrologického řádu.

§ 22

Hlášení vzniku havárie

Provozovatel je povinen bez zbytečného od-
kladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce přísluš-
nému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimo-
řádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově
a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku
došlo ke 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.

§ 23

Zmocňovací ustanovení

Vláda stanoví nařízením

a) jaká tlaková, zdvihací, elektrická a plynová vy-
hrazená technická zařízení představují zvýše-
nou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti
fyzických osob, a jejich zařazení do tříd, skupin
a podskupin,

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

c) kdy pověřená organizace provádí prohlídky
a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na vy-
hrazených technických zařízeních, na základě
kterých uděluje osvědčení, zda tato zařízení
splňují požadavky o zajištění bezpečnosti vy-
hrazených technických zařízení nebo vydává
potvrzení o výsledcích zkoušek na vyhrazených
technických zařízeních,

d) způsob a obsah zkoušky z odborné způsobi-
losti, jakož i způsob následného prověřování
odborné způsobilosti,

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

f) požadavky kladené na

1. způsobilost právnických osob a podnikajících
fyzických osob z hlediska potřebného tech-
nického vybavení,

2. odborné způsobilosti, jakož i na odbornou
způsobilost fyzických osob, které pro práv-
nické osoby a podnikající fyzické osoby čin-
nosti na vyhrazených technických zařízeních
vykonávají,

g) požadavky kladené na fyzické osoby, které za-
jišťují odborný výkon činností na vyhrazených
technických zařízeních podle jednotlivých
druhů, pokud jde o jejich montáž, opravy, re-
vize nebo plnění nádob plyny v rozsahu opráv-
nění podle § 8 odst. 2 vůči příslušnému vyhra-
zenému technickému zařízení,

h) požadavky kladené na odbornou způsobilost

1. fyzických osob k činnostem na vyhrazených
technických zařízeních podle § 11,

2. k výkonu některých činností fyzických osob
vykonávajících obsluhu a práci na elektric-
kých vyhrazených technických zařízeních
bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení
pod napětím a na elektrických zařízeních
pod napětím podle § 19 včetně stupně, po-
případě oboru odborného vzdělání a délky
a oboru odborné praxe a nejnižšího vzdělání
a nejnižší délky praxe v příslušném oboru,

i) sazby poplatků za odbornou činnost pověřené
organizace pro jednotlivé činnosti.

§ 24

Přechodná ustanovení

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnos-
tem na vyhrazených technických zařízeních vydaná
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se pova-
žují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají
v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

(2) Platnost oprávnění vydaných Institutem
technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím
fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona skončí nejpozději uplynutím 3 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona; oprávnění vy-
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