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Základní povinnosti pro činnosti 
u vyhrazených technických 

ZaříZení

ParnÍ a hOrkOvODnÍ kOtLe

Základní povinnosti provozovatele

• Zajistit potřebnou kvalifikovanou obsluhu kotlů s platným topič-
ským průkazem a osvědčením.

• Stanovit jednoho pracovníka odpovědného za provoz kotlů, popří-
padě více pracovníků (pro každou směnu nebo daný provoz).

• Zajistit řádnou a pravidelnou údržbu kotlů, pomocných zařízení 
a zařízení pro úpravu vody. 

• Stanovit potřebný počet revizních techniků.

• Zajistit potřebnou odbornou způsobilost všech pracovníků podíle-
jících se na provozu, údržbě nebo obsluze kotlů.

• Oznámit příslušnému oblastnímu inspektorátu práce smrtelné 
úrazy a všechny úrazy s hospitalizací delší než 5 dnů, popřípadě 
nehodové události, při kterých došlo ke zranění osob.

• Zajistit, aby při provozu, údržbě a obsluze kotlů byly dodržovány 
příslušné technické předpisy.

• Pro práci na kotlích a dalších zařízeních v kotelně zajistit pro za-
městnance osobní ochranné pracovní prostředky, případně i jiné 
prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

• Vybavit pracoviště lékárničkou pro případ poskytnutí první pomo-
ci.

• V určených termínech zajistit provedení revizí a zkoušek 
a připravit kotle k revizím a zkouškám.

Základní povinnosti obsluhy
• Seznámit se s obsluhovaným kotelním zařízením a stavem plnění 

příkazů revizního technika.

• Dbát, aby se v kotelně nezdržovaly nepovolané osoby.

• Nevzdalovat se od obsluhovaného kotle.

• Provádět předepsané záznamy do provozního deníku kotle.

• Neprodleně nadřízenému zaměstnanci ohlásit každou poruchu 
nebo závadu na svěřeném kotelním zařízení a každé zranění 
osob.

• Dbát na to, aby větrací otvory pro přívod vzduchu do kotelny byly 
vždy otevřeny.

• Zajistit, aby hlavní jistič elektrické energie a hlavní ventil pro přívod 
plynu nebo kapalného paliva byly vždy volně přístupné.

• Mít vždy funkční nouzové osvětlení a ruční svítilnu. 

• Používat detektor na zjišťování oxidu uhelnatého, pěnotvorný pro-
středek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů.

• Při práci používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, 
případně i jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdra-
ví.

• Zúčastnit se nejméně jednou za tři roky prověrky odborné způ-
sobilosti před pracovníkem, kterého stanoví provozovatel. (Tato 
prověrka provozovatele nemá vliv na platnost topičského průkazu 
a osvědčení.)

• Mít platnou lékařskou prohlídku stanovenou zvláštními předpisy 
(vyhláška MZ č. 79/2013 Sb.). 
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