Komentář TIČR k vyhlášce č. 73/2010 Sb., třída I., skupina D
Technická inspekce ČR vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
podle zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve kterém je v § 6b odst.
(1) uvedeno, že „vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a
bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona (…).“
Prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu stanovují případy, kdy předmětná zařízení musí být před předáním
odběrateli posouzena TIČR, tzn. vyhotoveno odborné a závazné stanovisko ve smyslu § 6a odst. (1) písm.
a) zák. č. 174/1968 Sb., bez něhož nelze tato zařízení předat odběrateli, nebo uvést do provozu. Tento
zákon mimo jiné rovněž v § 6c odst. (1) písm. a) uvádí, že „organizace a podnikající fyzické osoby zajistí
při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a
provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech (…).“
Prováděcí vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v příloze č. 1, zařízení 1. třídy,
vymezuje vyhrazená elektrická zařízení, které lze uvést do provozu jen na základě odborného a
závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru, mimo jiné 1. třída, skupina D uvádí
„zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob.“
Shromaždiště popisuje více právních předpisů, ale vysvětlení za použití jiných předpisů se vztahují
k problematikám, které řeší přímo tyto předpisy, ale nikoliv k bezpečnosti vyhrazených technických
zařízení, kterými se zabývá výše uvedený zákon č. 174/1968 Sb. Nelze tedy těmito předpisy vysvětlovat
formulace k bezpečnosti vyhrazených technických zařízení.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud se jedná o stavbu – samostatný objekt jako celek, kde se za
provozu může vyskytovat více jak 200 osob, podléhá každý dodavatel elektroinstalace vyhlášce
č. 73/2010 Sb. Pokud je více dodavatelů, může investor požádat o vydání odborného a závazného
stanoviska souhrnně za všechny dodavatele, případně to od jednotlivých dodavatelů vyžadovat. Jinak
řečeno, nejedná se o shromažďovací prostor, definovaný podle jiných právních předpisů, ale o
projektovou kapacitu počtu osob v celém objektu. Údaje o celkovém počtu osob vychází z projektové
dokumentace.

