INFORMACE TIČR K NOVÝM ROZSAHŮM OSVĚDČENÍ A OPRÁVNĚNÍ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění
jejich bezpečnosti

Podle nové legislativy § 24(1) Zákona č. 250/2021 Sb. má Osvědčení o odborné způsobilosti
TIČR získané podle zákona č. 174 /1968 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 19/1979 Sb. platnost
5 let.
Platnost Oprávnění, dle § 24(2) Zákona č. 250/2021 Sb., vydané ITI skončí nejpozději
uplynutím 3 let; vydané TIČR do 5 let, od doby účinnosti nové legislativy, tj. od 1.7.2022
Rozsahy – zařazení do skupin a podskupin se bude lišit u původních dosud platných osvědčení
a oprávnění a nově získaných osvědčení a oprávnění TIČR podle zákona č. 250/2021 Sb. a NV
ZDVIH č. 193/2022 Sb.
Přehled původních rozsahů u osvědčení TIČR a nových rozsahů u osvědčení TIČR pro montáže
a opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení:

Rozsah osvědčení (oprávnění) TIČR do 1.7.2022
podle §2 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb. a rozlišení znaků rozsahu podle TIČR
Tabulka 1

a
b
b1
b2
b3
b4
b5
c
c1
c2
d
e

Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg
Jeřáby o nosnosti nad 5000 kg
jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové
jeřáby sloupové, věžové a derikové
jeřáby stohovací a lanové
jeřáby na automobilovém nebo pásovém podvozku
jeřáby nakládací
Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m
pohyblivé pracovní plošiny umístěné na pohyblivém podvozku
závěsné plošiny
Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby
Výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad
2m
e1 elektrické výtahy
e2 hydraulické výtahy
f
Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy
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Rozsah osvědčení (oprávnění) TIČR od 1.7.2022
podle §3 k Nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

Oprávnění a osvědčení obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

a
b

c
d
e

Tabulka 2

jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1 000
kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5 000
kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné
zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny,
výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které
jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující
100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,
stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu
regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny

Možné omezení rozsahu dle TIČR
a1 zdvihadla a pojízdná zdvihadla
a2 jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové
a3 jeřáby sloupové, věžové a derikové

Tabulka 3

a4
a5
a6

jeřáby stohovací a lanové
jeřáby na automobilovém nebo pásovém podvozku
jeřáby nakládací
b1 pojízdné zdvihací pracovní plošiny, Stožárové šplhací pracovní plošiny
b2 závěsné plošiny
c1 elektrické výtahy
c2 hydraulické výtahy
c3 svislé zdvihací plošiny (pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu)

Podle nové legislativy a výše uvedených Tabulek 2 a 3 byly změněny a doplněny skupiny a
podskupiny pro odbornou způsobilost osob pro montáže, opravy, revize a zkoušky na
vyhrazených Zdvihacích zařízeních (tj. Osvědčení RT a Oprávnění firem) takto:
OSVĚDČENÍ ke skupině „a“

„a“ – jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem a jeřáby a zdvihadla
včetně kladkostrojů s ručním pohonem, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a
zavěšení břemene… - vzhledem k velké podobnosti zařízení (zdvihadel a jeřábů) jsou v této
skupině sloučeny proti původnímu osvědčení TIČR, skupiny „a, b“. Změnou nosností byla
ponížena hranice vyhrazenosti na 1000 popř. 5000 kg. Názvy podskupin zůstávají stejné, pouze
se změnilo označení a číslování.
Otázka k Osvědčení: Musí žadatel vykonat novou zkoušku na změnu rozsahů do doby platnosti
jeho osvědčení?
Odpověď TIČR: NE nemusí, a to do doby platnosti jeho osvědčení.
2

INFORMACE TIČR K NOVÝM ROZSAHŮM OSVĚDČENÍ A OPRÁVNĚNÍ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění
jejich bezpečnosti

OPRÁVNĚNÍ ke skupině „a“ - žadatel má ve stávajícím starém oprávnění tuto skupinu
zařazenu pod skupinou „a, b“ pro činnost montáže a opravy, revize a revizní zkoušky
vyhrazených zdvihacích zařízení).
Otázka k Oprávnění: Musí žadatel o nové oprávnění (ITI do 3 let a TIČR do 5 let) požádat o
změnu rozsahů
Odpověď TIČR: NE nemusí, a to do doby platnosti jeho oprávnění – Oprávnění ITI platnost do
3 let a Oprávnění TIČR do 5 let od doby účinnosti nové legislativy, tj. od 1.7.2022. Po uplynuti
jeho platnosti, vzhledem k souběhu skupin, bude ještě možné TIČR předložit jak nové Osvědčení
„a“, tak původní platné „a, b“, jako podklad pro vydání nového oprávnění TIČR na požadované
činnosti. Naše doporučení je samozřejmě pro žádost již mít Osvědčení dle nového rozsahu.

OSVĚDČENÍ a OPRÁVNĚNÍ ke skupině „b, e“ – pracovní plošiny, regálové zakladače v původním osvědčení TIČR byly tyto skupiny označeny „c, f“, u plošin byla výškou zdvihu na
1,5 m snížena hranice vyhrazenosti.
Otázka k Osvědčení: Musí žadatel vykonat novou zkoušku na změnu rozsahů do doby platnosti
jeho osvědčení?
Odpověď TIČR: NE nemusí, a to do doby platnosti jeho osvědčení.
Otázka k Oprávnění: Musí žadatel o nové oprávnění (ITI do 3 let a TIČR do 5 let) požádat o
změnu rozsahů
Odpověď TIČR: NE nemusí, a to do doby platnosti jeho oprávnění – Oprávnění ITI platnost do
3 let a Oprávnění TIČR do 5 let od doby účinnosti nové legislativy, tj. od 1.7.2022. Po uplynuti
jeho platnosti, vzhledem k souběhu skupin, bude ještě možné TIČR předložit jak nové Osvědčení
„b, e“, tak původní platné „c, f“, jako podklad pro vydání nového oprávnění TIČR na
požadované činnosti. Naše doporučení je samozřejmě pro žádost již mít Osvědčení dle nového
rozsahu.

OSVĚDČENÍ a OPRÁVNĚNÍ ke skupině „d“ – stavební výtahy - v původním osvědčení TIČR byla
tato skupina značena stejným znakem, vyhrazené jsou všechny s dopravou osob (bez omezení
výšky zdvihu)
Otázka k Osvědčení: Musí žadatel vykonat novou zkoušku na změnu rozsahů do doby platnosti
jeho osvědčení?
Odpověď TIČR: NE nemusí, a to do doby platnosti jeho osvědčení.
Otázka k Oprávnění: Musí žadatel o nové oprávnění (ITI do 3 let a TIČR do 5 let) požádat o
změnu rozsahů
Odpověď TIČR: NE nemusí, a to do doby platnosti jeho oprávnění – Oprávnění ITI platnost do
3 let a Oprávnění TIČR do 5 let od doby účinnosti nové legislativy, tj. od 1.7.2022.
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OSVĚDČENÍ ke skupině „c“ - výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a
svislé zdvihací plošiny (pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu) - v původním
osvědčení TIČR byla tato skupina označena „e“. v této skupině do kategorie vyhrazených byla
zařazena podskupina „c3“ svislé zdvihací plošiny.
Otázka k Osvědčení: Musí žadatel vykonat novou zkoušku na rozšíření o skupinu „c3“ do doby
platnosti jeho Osvědčení?
Odpověď TIČR: ANO, musí, vzhledem k tomu, že tato zařízení jsou nově vyhrazená a pokud
hodlá revizní činnost na tomto zařízení dále vykonávat.
OPRÁVNĚNÍ ke skupině „c“ - rozšíření o podskupinu c3 žadatel má ve stávajícím oprávnění
TIČR skupinu „e“ - Výtahy, které jsou trvalou součástí staveb - vztahující se pouze na elektrické
a hydraulické výtahy.“
Otázka k Oprávnění:
Musí si žadatel rozšířit toto stávající oprávnění TIČR na montáže a opravy, revize a zkoušky
vyhrazených zdvihacích zařízení, když má nyní skupinu „e“ bez omezení rozsahu?
Odpověď TIČR: ANO musí, a to po rozšíření osvědčení revizního/zkušebního technika popř.
osoby odborně způsobilé pro skupinu „c3“. Poté mu bude vydáno nové oprávnění k činnosti,
kde bude mít rozšířený rozsah dle současné nové legislativy s platností 10 let ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o vydání.
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