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INSPEKČNÍ ORGÁN ≠ REVIZE, ÚDRŽBA, DODAVATEL ZAŘÍZENÍ...
INSPEKČNÍ ORGÁN = KONTROLA REVIZNÍCH TECHNIKŮ, ÚDRŽBY,
DODAVATELŮ...

Povinnosti provozovatelů
!
!
!
!
!
!
!
!

Udržovat po dobu životnosti BPS veškerou dokumentaci
Zpracovat provozní dokumentaci pro bezpečný provoz
Mít ustanovenu osobu zodpovědnou za VTZ
Provádět veškeré kontroly, zkoušky, revize a kalibrace na VTZ a NTZ
Odstraňovat závady, které vyplynou z kontrol, zkoušek a revizí
Vykonávat pravidelnou údržbu všech zařízení
Vyhledávat rizika na technických zařízení dle Zákoníku práce
Pravidelně školit obsluhy VTZ a osoby zodpovědné
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Co když nějaké základní dokumenty chybí?
• Lze nahradit výchozí revizi? ANO
• Co, když nemám veškeré povolovací dokumenty od orgánů
státní správy? NEVADÍ
• Lze veškeré povinnosti za bezpečný provoz přenést na
někoho jiného? ANO
• Existuje přesný seznam požadované dokumentace pro
bezpečný provoz BPS? ANO
• Mohu požadovat chybějící dokumenty po dodavateli BPS?
ANO
• Pokud mi dodavatel dokumenty nedodá, existuje cesta jak je
od něj dodatečně získat? ANO

Trestně-právní zodpovědnost vlastníků
BPS
Vlastník a provozovatel vyhrazených technických zařízení

(plynových, elektrických, tlakových a zdvihacích) je povinen
plnit si povinnosti minimálně dle právních předpisů a za
provoz takových zařízení NESE PLNOU ZODPOVĚDNOST.
Zodpovědnost právní má možnost delegovat na třetí osoby
za předem daných podmínek a vyžadovat po nich naplňování
legislativních povinností. MUSÍ JE, ALE TAKÉ KONTROLOVAT
neboť trestní zodpovědnost zůstává VŽDY na majiteli
(zaměstnavateli). Delegované pravomoci, kompetence,
povinnosti a zodpovědnosti, musí být řádně popsány a osoby
zodpovědné s nimi musí souhlasit.
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Trestně-právní zodpovědnost vlastníků
BPS
Zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) §272 a §273:

§ 272 Obecné ohrožení (provozování zařízení s vědomím, že jsou na něm závady bránící bezpečnému provozu; nevyhledávání
rizik dle zákoníku práce; neprovádění pravidelné údržby dle pokynů výrobce)
(1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu

tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného
podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až
osm let.

(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.

§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti (provozování zařízení s vědomím, že jsou na něm závady, ale nebyly odstraněny;
provozování zařízení bez technické či provozní dokumentace; provozování zařízení bez revizí.......)
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého

rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného
podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.

Fotografie mimořádných událostí BPS
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Fotografie mimořádných událostí BPS
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