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Poskytnutí informace – sdlení
K Vaší žádosti ze dne 10. února 2017 zaevidované na Obvodním báském úad pro území
kraj Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen OBÚ v Hradci
Králové) pod j. SBS 05050/2017 o poskytnutí informace ohledn provádní školení obsluhy
vyhrazených zdvihacích zaízení, OBÚ v Hradci Králové sdluje následující.
Vámi popsanou problematiku eší vyhláška . 392/2003 Sb., o bezpenosti provozu
technických zaízení a o požadavcích na vyhrazená technická zaízení tlaková, zdvihací a plynová
pi hornické innosti a innosti provádné hornickým zpsobem, ve znní pozdjších vyhlášek.
Pokud se týká Vámi dotazované oblasti – zkoušení a pezkušování obsluh zdvihacích
zaízení jsou požadavky vyhlášky zakotveny v ustanovení § 14 - Požadavky na odbornou
zpsobilost fyzických osob k práci a ostatním innostem na technických zaízeních s výjimkou
revizí a zkoušek. Zde je v odstavci (4) uvedeno:
Ovování odborné zpsobilosti osob pro práci na technickém zaízení uvedeném v odstavci
2 (který zní:
„ (2) Osvdení o odborné zpsobilosti se nevyžaduje
a) pro prohlídky technických zaízení,
b) pro obsluhu kotl
1. automatických s jmenovitým výkonem vyrábné páry menším než 0,5 t . h-1,
2. automatických s tepelným výkonem menším než 0,35 MW,
3. s konstrukním petlakem do 3 bar a objemu menším než 100 litr,
4. prtoných o objemu menším než 100 litr,
c) pro obsluhu vyhrazených technických zaízení tlakových, vyhrazených technických
zaízení zdvihacích a vyhrazených technických zaízení plynových,
d) pro obsluhu, opravy a údržbu strojních zaízení ostatních.),
se provádí zkouškou ped tílennou zkušební komisí organizace. Pedsedou zkušební komise je
revizní technik, u osob urených pro práce na strojním zaízení ostatním je pedsedou zkušební
komise technik35) pracující v píslušném oboru urený provozovatelem, popípad dodavatelem
technického zaízení. O místu a dob konání zkoušky uvdomí pedseda zkušební komise nebo
poádající organizace obvodní báský úad alespo 15 dn pedem.“
Obecn lze ve smyslu výše uvedených požadavk vyhlášky doporuit následující postup,
který je bžn používán:
Organizace jmenuje tílennou komisi ve složení:
 revizní technik, kterým mže být vlastní zamstnanec nebo dodavatelský subjekt (je vhodné,
pokud se jedná o revizního technika, který provádí pravidelné revize na daném zaízení a
zná jej),

k j. SBS 05050/2017/OBÚ-09/1

2

 mechanik/smnový technik/bezpenostní technik/apod. organizace, který zná i ostatní rizika
a skutenosti v organizaci platné,
 pípadn servisní mechanik výrobce nebo servisní organizace zdvihacího zaízení.

Termín zkoušek oznámí píslušnému OBÚ, který pak mže (ale nemusí) provést kontrolu,
zda pezkoušení není provedeno formáln a zda jsou splnny všechny požadavky ve vyhlášce
stanovené. Ohlašovací povinnost podle ustanovení § 14 odst. 4 citované vyhlášky (místo a termín
konání zkoušky) je tedy nadále v platnosti.
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