
 

 

Příloha č. 2 – Specifikace provádění kontroly 

provozuschopnosti PBZ 
      Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními 

předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, 

ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví 

lhůty kratší. Při provozu, kontrole provozuschopnosti (také ale i údržbě a opravách) požárně bezpečnostního 

zařízení, u něhož není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se postupuje podle průvodní 

dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně 

bezpečnostního zařízení. Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato 

skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě 

provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo 

technika požární ochrany a zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. 

Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.  

     Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje: 

a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního 

zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto 

zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této 

fyzické osoby, 

b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení 

provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a) 

c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní 

číslo kontrolovaného zařízení, 

d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a 

vyjádření o provozuschopnosti zařízení, e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti, 

f) písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, datum, 

jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, 

jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním 

rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho 

zaměstnavatele. 

 

 

 

 


