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V Telčicích 249, 533 ]2 Chvaletice

Česká Republika

Y áňeni obchodní partneři,

judikovaným stanoviskem Nejvyššíhosoudu České
republiky ze dne 20. března 2017, sp.zn. 2l Cdo 150212016, ohledně právní účinnosti
,,osvědčení"vydávané zaškolovaným subjektům vlýlrobcem požárlě bezpečnostniho zařizeti
firmou Pavliš a Hartrnann spol. s r.o.
obracíme se na Vás v souvislosti

s

Ze shora uvedeného judikovaného stanoviska Nejvyššíhosoudu Českérepubliky vyplývá,
že vydávarlá ,,osvědčení"vjlrobce nelze chápat ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona o
požámí ochraně jako oprávnění technika póžátrni ochrany, kterou m:ůževykonávat pouze osoba,
je držítelemosvěděení Ministerstva vnitra CR o odborné způsobilosti.

která

Na

uvedeném závěru ničeho nemění skutečnost, že pruvodní dokumentace 1ýrobce
konkrétního §pu vyhrazeného požžrnébezpečnostního zařizení, mezi néžpatíi i zaíizent
vyráběné firmou Pavliš a Hartmann spol. s r.o. ve smyslu ust. § 4 odst. 3 písm. f) vyhlášky o
požárni prevenci, m:ůžestanovit některé dalšípodmínky pro kontrolu provozuschopnosti jím
vyrob enéh o

p

ožárně b ezp ečno st niho zřízent,

Z dotčených ustanovení r,yhlášky o požámi prevenci, vztahljicich se k této problematice
vyplyvá, že kontrola provozuschopnosti požarrĚ bezpečnostního zaŤizení se provádí v rozsahu a
způsobem stanoveným mj. pruvodní dokumentací jeho qinobce (srov. § 7 odst. 4 vyhlášky o
požérriprevenci) tak, že osoba, která tuto činnost vykonává, musí splnit podmínky stanovené
nejen právními předpisy, normativními požadavky, ale i pruvodní dokumentací v}robce
konkrétního§pu požarně bezpečnostniho zařizení (srov. § 10 odst. 1 r,lzhlášky o požárrtí
prevenci) a že podmínky znalostí, praktických dovedností, popřípadě technického vybavení osob
provádějících kontrolu provozuschopnosti mohou být stanoveny v průvodní dokumentaci
qýrobců požirně bezpečnostních zaŤízeníve smyslu ust. § l0 odst. 4 větu první vyhlášky o
požámíprevenci.
Zlvedeného důvodu Vám sdělujeme, že na základě shora uvedených právních skutečností
bude firma Pavliš a Hartmann spol. s r.o. nadále provádět proškolovrání revizrttch techniků pro
sv

á

požárně bezpečnostníchzařizeni.

Ve Chvaleticích dne 27. I0.201]
Za společnost Pavliš a Hartmann spol. s r.o.
jednatelé společnosti
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