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ENERGETICKÉ ÚSPORY 
BEZ VLASTNÍCH 
INVESTIC

ZÁKAZ PROVOZU 
STARÝCH KOTLŮ  
NA PEVNÁ PALIVA

LHŮTY ODBORNÉ 
PROHLÍDKY  
A ZKOUŠKY VÝTAHŮ

V Á Š  P R Ů V O D C E  M O D E R N Í  S P R Á V O U  B U D O V U K Á Z K O V É  Č Í S L O

POŽÁRNÍ OCHRANA: 
NEJČASTĚJŠÍ 
CHYBY V PRAXI

Nejčastější chyby v požární 
ochraně: (Ne)děláte je také?
Víte, jak se vyhnout nejčastějším chybám na úseku požární ochrany? Pozor, nejen že mohou 
způsobit požár, ale hrozí vám i pokuty ze strany státního požárního dozoru.

Za  porušení povinností na  úse-
ku požární ochrany může or-
gán vykonávající státní požární 

dozor uložit pokutu. Ta nemá být tres-
tem, ale posledním donucovacím pro-
středkem vůči tomu, kdo si neplní své 
povinnosti. Pokuta může být udělena 
až do výše 500 tis. Kč.

Uveďme si nejčastější příklady 
neplnění povinností na úseku požární 
ochrany, za která lze pokutu uložit, 
například tím, že povinný subjekt:
■ neoznačí místa a  pracoviště pří-
slušnými bezpečnostními značkami, 
příkazy, zákazy a  pokyny ve  vztahu 
k  požární ochraně, včetně míst, na 
kterých se nacházejí věcné prostřed-
ky požární ochrany a  požárněbez-
pečnostní zařízení;
■ neprovádí pravidelně kontrolu do-
držování předpisů o požární ochraně 
a plnění příkazů, zákazů a pokynů tý-
kajících se požární ochrany nebo ne-
odstraňuje zjištěné závady;
■ nezabezpečí pravidelné školení svých 
zaměstnanců o požární ochraně a od-
bornou přípravu preventivních požár-
ních hlídek nebo preventistů požární 

ochrany, jakož ani odbornou přípravu 
v jednotkách požární ochrany;
■ neumožní nebo ztěžuje výkon stát-
ního požárního dozoru;
■ nevyhotoví předepsanou dokumen-
taci požární ochrany nebo ji neudr-
žuje v  souladu se skutečným stavem, 
případně neplní podmínky požární 
bezpečnosti v ní stanovené;Nesprávně svinutá hadice

Chybějící vybavení hydrantové skříně
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■ nezabezpečí v  potřebném množství 
a  druzích požární techniku, věcné 
prostředky požární ochrany nebo po-
žárněbezpečnostní zařízení, případně 
tyto neudržuje v  provozuschopném 
stavu anebo používá neschválené dru-
hy vyhrazené požární techniky, věc-

ných prostředků požární ochrany či 
požárněbezpečnostních zařízení;
■ neumožní vstup do nemovitosti 
k  provedení potřebných opatření 
v souvislosti s cvičením jednotek po-
žární ochrany, ačkoliv k tomu byl po-
vinnen podle rozhodnutí obce nebo 
hasičského záchranného sboru kraje;
■ neoznámí bez odkladu územně pří-
slušnému hasičskému záchrannému 
sboru kraje vznik požáru při činnos-
tech, které provozuje, nebo v  prosto-
rách, které vlastní či užívá;
■ nepodá písemnou zprávu o odstra-
nění nedostatků zjištěných při kont-
role ve  lhůtě stanovené orgánem vy-
konávajícím státní požární dozor;
■ nestanoví organizaci zabezpečení 
požární ochrany s ohledem na požár-
ní nebezpečí nebo prokazatelně nesta-
noví podmínky požární bezpečnosti;
■ nedodržuje stanovené podmínky 
požární bezpečnosti provozovaných 
činností, technologických postupů ne- 
bo zařízení, případně nezabezpečuje 
údržbu a  opravy technických a  tech-
nologických zařízení způsobem a  ve 
lhůtách stanovených technickými pod- 
mínkami či výrobcem zařízení;
■ nestanoví požadavky na  odbornou 
kvalifikaci osob (kontroly požárně-
bezpečnostních zařízení, vyhrazených 
požárněbezpečnostních zařízení, věc-
ných prostředků PO  apod.) nebo ne-
zabezpečí provádění prací, které by 
mohly vést ke  vzniku požáru (např. 
svařování), osobou s příslušnou kvali-
fikací;
■ používá neoprávněně barevné ozna-
čení vozidel jednotek požární ochrany;
■ nezabezpečí posouzení požárního 
nebezpečí nebo je nepředloží ve  sta-
novené lhůtě orgánu státního požár-
ního dozoru;
■ nevytváří podmínky pro hašení po-
žárů a pro záchranné práce, neudržuje 
volné příjezdové komunikace a  ná-
stupní plochy pro požární techniku, 
únikové cesty a  volný přístup k  nou-
zovým východům, rozvodným zaříze-
ním elektrické energie, uzávěrům 
vody, plynu, topení a  produktovo-
dům, věcným prostředkům požární 

ochrany a ručnímu ovládání požárně-
bezpečnostních zařízení;
■ poruší rozhodnutí o vyloučení věci 
z  užívání, rozhodnutí o  zákazu čin-
nosti nebo rozhodnutí o  zastavení 
provozu;
■ nezajistí plnění úkolů požární ochra-
ny podle kategorie požárního nebez-
pečí osobami s  odbornou způsobi-
lostí (osoba odborně způsobilá v PO, 
technik PO) nebo nezřídí preventivní 
požární hlídku;
■ neplní opatření stanovená posouze-
ním požárního nebezpečí,
■ neprovede ve stanovené lhůtě opat-
ření uložená k  odstranění zjištěných 
nedostatků;

Nesprávně smotaná hadice

Poškozená hadice

Hadice svázaná provázkem

Uzamčený hydrant

Neúměrně vysoko zavěšený přenosný 
hasicí přístroj
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■ neposkytne na výzvu velitele zásahu 
nebo velitele jednotky požární ochra-
ny obce potřebnou věcnou pomoc;
■ neumožní vstup do nemovitosti 
k provedení potřebných opatření v sou-
vislosti se zdoláváním požáru nebo 
prováděním záchranných prací;
■ nemá k  dispozici požárnětechnické 
charakteristiky vyráběných, používa-
ných, zpracovávaných nebo skladova-
ných látek a materiálů nutných ke sta-
novení preventivních opatření k ochra- 
ně životů, zdraví a majetku;
■ nedodržuje návody a  technické 
podmínky výrobce nebo obchodní 
organizace vztahující se k  požární 
bezpečnosti;
■ vypaluje porosty nebo neoznámí 
spalování hořlavých látek na  volném 
prostranství orgánu státního požární-
ho dozoru, případně nestanoví opat-
ření proti vzniku a šíření požáru;
■ neuvědomí písemně orgán státního 
požárního dozoru nebo nepostupuje 
podle jeho pokynu v  případě změny 

charakteru či podmínek anebo rozsa-
hu provozované činnosti, která je 
předmětem posouzení požárního ne-
bezpečí;
■ nesplní lhůtu stanovenou orgánem 
státního požárního dozoru k  odstra-
nění nedostatků v  předloženém po-
souzení požárního nebezpečí.

Při stanovení výše pokuty se při-
hlíží zejména k závažnosti, době trvá-
ní protiprávního jednání a  k  rozsahu 
způsobené škody. Uložení pokuty ne-
zbavuje právnickou osobu ani podni-
kající fyzickou osobu povinnosti od-
stranit nedostatky ve stanovené lhůtě. 
Řízení o  uložení pokuty lze zahájit 
do 1 roku ode dne, kdy se o porušení 
povinnosti orgán vykonávající státní 
požární dozor dozvěděl, a  musí být 
pravomocně skončeno do 3 let od po-
rušení povinnosti.

Obvyklé chyby a nedostatky jsou 
zachyceny na fotografiích. ■■■
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Zablokovaný požární uzávěr 

Demontáž samozavírače

Seminář: Chytrý Facility management:  
Jak na efektivní správu budovy 
Zajištění bezproblémového provozu budov a optimálních nákladů

30. 1. 2020 v Praze

Pro více informací o semináři klikněte zde. 

Chcete optimalizovat náklady na provoz budov? Víte, kdy se vám víc 
vyplatí zajištění pomocí outsourcingu a kdy in-house? Jak výhodně 
nastavit smlouvy s dodavateli a co si v nich musíte pohlídat? Přijďte 
na seminář a dozvíte se, jak vám preventivní údržba a plánovaná 
obnova budov i TZB ušetří náklady.

PROGRAM:
1. Norma ČSN EN 15221 – Facility management a ISO 41000
2. Provoz budov a podpůrných činností: outsourcing vs. in-house
3. Smluvní zajištění Facility managementu
4. Hodnocení kvality služeb
5. Benchmarking: porovnání s těmi nejlepšími z oboru
6. Náklady životního cyklu budov
7. Údržba a obnova budov
8. Provoz technického zařízení budov
9. Prostor na vaše dotazy!

https://www.forum-media.cz/produkty/seminar-chytry-facility-management-jak-na-efektivni-spravu-budovy-3
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LHŮTY ODBORNÉ PROHLÍDKY VÝTAHŮ

Odborná prohlídka se provádí u výtahů určených k dopravě osob a nákladů v následu-
jících termínech:

Výtah

Lhůty prohlídek v měsících
Kategorie I

Výtahy uvedené do  
provozu po 1. 1. 1993

Kategorie II
Výtahy uvedené do  

provozu před 1. 1. 1993
Výtahy určené k dopravě osob 
nebo osob a nákladů s volným 
přístupem veřejnosti do objektu*

3 2

Výtahy určené k dopravě osob 
nebo osob a nákladů používané 
uživateli objektu a s omezeným 
přístupem veřejnosti do objektu**

4 3

*  Výtah ve stavbě, která je volně přístupná a v níž se předpokládá shromažďování osob (divadlo, kino, ma-
gistrát, obchodní dům apod.). U osob v objektu se nepředpokládá znalost stavu výtahu.

** Výtah v ostatních objektech (nájemní dům, sídlo firmy apod.).

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a malých nákladních výtahů se odborné 
prohlídky provádějí 1× za 6 měsíců.

LHŮTY ODBORNÉ ZKOUŠKY VÝTAHŮ

Odborná zkouška je zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření 
funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení 
výtahu a zjištění nebezpečných situací výtahu.

Odborné zkoušky se provádějí v následujících termínech:

Druh výtahu Časový interval (roky)
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3
Výtahy určené k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6

Lhůta odborné zkoušky může být překročena max. o 6 měsíců. Odborné zkoušky pro-
vádí zkušební technik servisní firmy. 

Klikněte  
a stáhnete si 

vzor

http://forum-media.cz/premium/EFM/vzor.doc


Jak postupovat v případě chybějící dokumentace ke kot-
li na pevná paliva?
Postupuje se dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a  nářadí. V  tomto 
nařízení vlády se píše, že každé zařízení musí být od vý-
robce vybaveno průvodní dokumentací, ve které je mimo 
jiné stanoveno, jak často se na  něm provádějí odborné 
prohlídky, kontroly, revize apod. Pokud tato průvodní do-
kumentace není k dispozici, termíny těchto úkonů si vlast-
ník zařízení musí stanovit sám s podmínkou, za zařízení 
musí být kontrolováno minimálně 1× za 12 měsíců. Pokud 
je vlastník tohoto zařízení naprostý laik, poradí se s něja-
kým odborníkem, například revizním technikem. Rozsah 
kontrol použijí z technických norem obdobných zařízení 
nebo z  průvodní dokumentace tohoto obdobného tech-
nického zařízení.
Jak dlouho může být uchováván záznam z kamer? Je sta-
novená nějaká maximální lhůta?
Dle ÚOOÚ by měla být data uchovávána v rámci časové 
smyčky například 24 hodin, pokud jde o  trvale střežený 

objekt, případně i po dobu delší, ale v zásadě nepřesahují-
cí několik dnů, ledaže jde právě o pořizování záznamu po-
licejním orgánem. Bude totiž záležet na  tom, k  jakému 
účelu daný kamerový systém slouží a také jak se s daným 
záznamem po jeho pořízení dál zachází. Pokud například 
slouží jako důkaz v přestupkovém nebo trestním řízení, je 
nutné jej uchovávat po celou dobu probíhajícího řízení.

Jaký je postup při informování o tom, že je prostor mo-
nitorován kamerovým systémem?
V  případě informování platí obecné pravidlo v  rámci  
čl. 13, respektive čl. 14 GDPR, přičemž kromě obsahových 
náležitostí se nejedná o žádnou novinku. Základní set in-
formací by měl být subjektu údajů sdělen před příchodem 
do monitorovaného prostoru (a to minimálně informace 
o tom, kdo je správce, za jakým účelem a po jakou dobu 
budou osobní údaje zpracovávány a konečně kde subjekt 
údajů nalezne další informace – tzv. druhá vrstva). Pocho-
pitelně by pak měla být k dispozici i samotná druhá vrstva, 
jejímž prostřednictvím budou subjektu údajů sděleny 
všechny informace uvedené v čl. 14 GDPR. V případech 
dohledových a silničních dohledových kamerových systé-
mů, které jsou umístěny zpravidla vysoko na  budovách, 
není informování o  správci a  účelu zpracování na  tabuli 
na  místě příliš technicky možné. Proto v  tomto případě 
postačí informovat prostřednictvím dokumentu na webu 
správce (Policie ČR, obecní policie). ■■■
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Poradna

Nevíte si s  něčím rady? Pošlete nám svůj dotaz a  my vám 
zprostředkujeme odpověď! Dotazy pokládejte e-mailem na: 

office@forum-media.cz  

mailto:office%40forum-media.cz?subject=Facility%20news
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Jak dosáhnout energetických 
úspor bez vlastních investic?
Energetická náročnost budov je klíčová jak pro získání dotací, tak pro splnění povinnosti stavět 
nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Ne každý má však na energeticky úsporná 
opatření dostatek finančních prostředků. S tím pomůže metoda EPC: Kdo může čerpat z jejích 
výhod a za jakých podmínek?

Metoda EPC (Energy Perfor-
mance Contracting) neboli 
energetické služby se záru-

kou je specifickou verzí metody De-
sign & Build (& Operate) určené pro 
zadavatele veřejných zakázek. V prin-
cipu ji však lze využít při jakémkoliv 
pořizování služeb a  stavebních prací 
v privátní sféře. Projekty EPC jsou za-
měřené na snižování provozních ná-
kladů za energii (někdy i vodu) v bu-
dovách.

Potřeba energetických služeb 
EPC vzniká nejčastěji z příčiny zasta-
ralého, až havarijního stavu energe-
tického hospodářství budovy či tech-
nického zařízení, u  nichž dosud pro- 
bíhaly pouze částečné opravy a nutná 
údržba.

Zákazník zároveň ne-
potřebuje vlastní finanční 
prostředky na obnovu za-
staralé technologie ve svém 
energetickém hospodářství. 
Dodavatel služby (ESCO – 
Energy Service Company) 
se zavazuje uhradit investice 
do  energeticky úsporných opatření 
z vlastních zdrojů a zákazník je násled-

ně splácí z dosažených úspor na pro-
vozních nákladech.

Pro projekty EPC je také klíčová 
skutečnost, že dodavatel služby smluv-
ně ručí za  dosažení dohodnutých 
úspor energie. Je tedy motivován v ma- 
ximální míře využívat nejmodernější 
a  nejkvalitnější technologie pro do-
sažení maximálních úspor a zajištění 

kvalitního, dlouhodobě fungujícího 
řešení. Navíc nese většinu rizik sou-
visejících s  úspěšným fungováním 
projektu, a  proto má se zákazníkem 

totožný zájem – úspory energie 
z provozu.

Tzv. nadúspory, tedy úspory nad 
rámec smluvně dohodnutých úspor, 
jsou děleny mezi ESCO a zákazníka 
v souladu se smluvními podmínkami. 
Naopak v případě nedosažení dohod-
nutých úspor a překročení garantova-
ných provozních nákladů obvykle 
rozdíl hradí výhradně dodavatel.

Příprava projektu 
s využitím EPC
Úvodním krokem při přípravě ener-
geticky úsporného projektu je posou-
zení vhodnosti nasazení metody EPC 
a sestavení způsobu samotné realiza-
ce projektu EPC. Stěžejní je identifi-
kace budovy či souboru budov, 

na  kterých bude EPC pro-
bíhat.

Základem nastavení 
projektu EPC je podrobná 
analýza stavu energetické-
ho hospodářství, na  jehož 
základě se navrhnou ener-
geticky úsporná opatření 

sestávající z  vyčíslení potenciálu 
úspor, investičních nákladů a návrat-
ností. Po schválení projektu zadavate-

Dodavatel služby smluvně  
ručí za dosažení dohodnutých  

úspor energie

Projekty EPC se hodí pro objek-
ty, jejichž náklady za  energie jsou 
vyšší než milion korun ročně. Tato 
metoda se proto nejčastěji uplat-
ňuje ve školství, ve zdravotnictví či 
v administrativních a průmyslových 
objektech.

Pokud zadavatel vlastní nebo spra-
vuje více budov, je vhodné sloučení 
více objektů do  jednoho projektu 
EPC kvůli snížení fixních nákladů ze-
jména na přípravu projektu a výběro-
vé řízení.

Oproti běžné praxi přináší EPC řadu 
změn a výhod, a to zejména v podobě 
přenesení odpovědnosti za  přípravu 
projektové dokumentace a  její na-
plnění částečně či zcela na zhotovi-
tele. Napomáhá tak ke  zefektivnění 
procesu přípravy a realizace a k jeho 
větší přehlednosti.

Navržená úsporná opatření musejí 
mít správný poměr mezi investičními 
náklady a  získanými úsporami tak, 
aby bylo dosaženo obvykle maximál-
ně desetileté doby návratnosti.
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lem a volbě způsobu výběru dodavate-
le služeb dojde k  samotnému výbě- 
rovému řízení.

 Energetické služby se zárukou 
mají v České republice více než dvace-
tiletou tradici. Nejčastějším zákazní-

kem je veřejný sektor – města, kraje či 
státní příspěvkové organizace, využí-
vají je však také soukromé společnos-
ti. Největší část projektů EPC byla do-
sud uskutečněna v  budovách 
mateřských, základních a  středních 

škol či v  jiných školských objektech. 
Důvodem je fakt, že počet těchto zaří-
zení je na území ČR relativně vysoký 
a zároveň se jedná o objekty se stabil-
ně vysokou spotřebou energie.

Mnoho těchto objektů již pod-
stoupilo částečnou rekonstrukci obál-
ky buď v podobě výměny otvorových 
výplní, nebo v  kombinaci se zateple-
ním obvodového pláště či střechy 
(z  velké části s  pomocí některého 
z dotačních titulů, nejčastěji OPŽP – 
Operační program Životní prostředí). 
Zastaralému technickému zařízení 
těchto budov již nicméně většinou ne-
byla věnována pozornost. 

Jak postupovat při zadávání pro-
jektů určených k  výstavbě či rekon-
strukci metodou dodávky Design  
& Build se zaměřením na  minimali-
zaci celkových nákladů životního 
cyklu budovy, radí manuál od Minis-
terstva průmyslu a obchodu. Manuál 
si můžete stáhnout zde. ■■■

Ing. Petr Zahradník

Mezi nejčastěji realizovaná úsporná opatření 
v rámci metody EPC patří:
• změna nebo kompletní výměna technologie vytápění a přípravy teplé vody
•  rekonstrukce nebo kompletní nová instalace systému měření a regulace (MaR) 

– například instalace termostatických ventilů a hlavic, IRC regulace
•  modernizace nebo celková rekonstrukce zdrojů a distribuce tepla/chladu – na-

příklad výměny zdrojů tepla či chladu za energeticky úspornější
•  modernizace a instalace úsporných svítidel – nejčastěji technologie LED
•  instalace technologie a zařízení pro úsporu spotřeby vody – například úspor-

ných perlátorů
•  energetický management – pravidelné a  detailní sledování spotřeb energií, 

měření dosažených úspor apod.
•  z pohledu EPC doplňková opatření jako například zateplení obálky budovy – 

u  těchto opatření nelze dosáhnout desetileté doby návratnosti, často u nich 
proto dochází ke kombinaci financování z vlastních prostředků zákazníka, do-
tačních programů a garantovaných úspor z EPC

Grafické znázornění procesu přípravy projektu EPC (zdroj: apes.cz)

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/publikace/95120
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Databáze kontrolorů kotlů je zprovozněna
Ministerstvo životního prostředí zprovoznilo databázi osob oprávněných provádět kontroly spalovacích zdrojů na 
pevná paliva napojených na teplovodní otopnou soustavu, není však ještě kompletní. Dle zákona o ochraně ovzdu-
ší ji má MŽP zprovoznit od 1. 1. 2020. Tzv. databáze OZO (odborně způsobilých osob) má provozovatelům povin-
ně kontrolovaných spalovacích zdrojů umožnit vyhledávání těch techniků, kteří jsou oprávněni kontrolovat jejich 
kotel či kamna. Dle zákona má databáze sloužit také ke komunikaci provozovatele přímo s výrobcem jeho spalova-
cího zdroje. Údaje o OZO jsou výrobci povinni do databáze vložit nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy jí uděli-
li oprávnění k instalaci, provozu a údržbě stacionárního spalovacího zdroje, nebo od okamžiku jeho změny. Odkaz 
na databázi je na webových stránkách MŽP zde.

Od 1. 9. 2022 platí zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva. 
Přispěje nahrazení novými kotli ke zlepšení kvality ovzduší?
Staré ručně přikládané teplovodní kotle na pevná paliva výrazně přispívají ke znečišťování ovzduší. Od 1. 9. 2022 
proto budou muset být dle zákona o ochraně ovzduší vyměněny za nové a ekologické zdroje tepla. Ty mají dle ta-
bulek mnohem příznivější emisní parametry – ale platí to také v reálném provozu? To se snažili zjistit technici 
z Výzkumného energetického centra při VŠB-TU v Ostravě v rámci pilotního projektu měření osmi moderních 

kotlů pořízených z  „kotlíko-
vých dotací“. Výsledky ukázaly, 
že samotná výměna kotlů ne-
musí být zárukou pro výrazné 
snížení emisí znečišťujících lá-
tek. K  optimálnímu provozu 
moderního kotle je totiž ne-
zbytné splnit ještě další tři pod-
mínky: použití vhodného pa-
liva, správnou obsluhu kotle  
a pečlivou údržbu. Kotlíková 
dotace tak sice výrazným způ-
sobem urychlila rozšíření mo-
derních kotlů na  pevná paliva 
v České republice, ale pro zajiš-
tění požadovaných výsledků 
sama o sobě nestačí.

https://ipo.mzp.cz/

