ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
JEŘÁBNÍK / VAZAČ
dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb. – platné od 1. 7. 2022
Vážení obchodní partneři,
v tomto dokumentu uvádíme ty nejdůležitější informace, které souvisí se školením jeřábníků a
vazačů. Krátké citace z nového vládního nařízení a k tomu náš komentář a stanovisko, jak bude
školení u nás od nynějška probíhat. Prosím, uvedené informace jsou velmi důležité, věnujte
proto pozornost následujícímu sdělení.

NEDODRŽENÍ NÍŽE STANOVENÝCH ZÁSAD
ZNAMENÁ PORUŠENÍ ZÁKONA!!!
Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Nový právní předpis, který upravuje podmínky pro
provádění revizí, dále pak školení a zkoušek z odborné způsobilosti jeřábníka a vazače. Jedná
se o prováděcí předpis pro naplnění zákona č. 250/2021 Sb., který spolu s novým vládním
nařízením nabyl na účinnosti dne 1. 7. 2022.

§ 12 tohoto nařízení – Požadavky na způsobilost pověřených osob k obsluze
vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen
(odstavec 4) Zkouška z odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení
uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení a vazače břemen se koná před zkušební
komisí, která se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Předseda komise musí být
osoba odborně způsobilá podle § 11 zákona č. 250/2021 Sb.
(odstavec 6) Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo vázání
břemen se provádí přezkoušením v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 2
roky.
DÉLKA PLATNOSTI „NOVÝCH“ ŠKOLENÍ
odstavec 1, § 12 říká toto:
Rozsah a četnost školení písemně stanoví provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení.
Odstavec 6 však říká, že stanovená četnost nesmí být delší než 2 roky od posledního školení.
Existuje zde riziko, že pokud školení proběhne byť jen jeden týden po expiraci a stane-li se
v daném týdnu – mezi vypršením platnosti a uskutečněním opakovacího školení – těžký
pracovní úraz, firma se dostane do problému s kontrolním úřadem (Oblastní inspektorát práce).
Je zde tedy skutečně důležité, aby si každá společnost dobře ohlídala platnost odborné
způsobilosti svých zaměstnanců, bude-li daná společnost chtít využívat dvouleté periody.
V opačném případě lze pokračovat v zajetém režimu a provádět opakovací školení 1× ročně,
tak jak byl každý dosud zvyklý. V takovém případě bude samozřejmě zohledněna finální cena
pro zákazníka, který bude chtít stanovit periodu školení 1× ročně.
DÉLKA PLATNOSTI „STARÝCH“ ŠKOLENÍ
Snášejí se na nás dotazy, zda považovat „stará školení“, která proběhla před nabytím účinnosti
nového zákona (myšleno školení, která proběhla před datem 1. 7. 2022), za platná po dobu dvou
let, či pouze po dobu jednoho roku.

§ 13 tohoto nařízení – Přechodné ustanovení říká, že doklady o způsobilosti osob k obsluze
zdvihacích zařízení a vázání břemen, které byly vydány před nabytím tohoto nařízení, se
považují za platné do doby jejich pozbytí, ne však déle než dva roky.
Školení jeřábníků a vazačů mělo ve většině případů (až na pár výjimek) stanovenou platnost na
dobu jednoho roku. Budeme-li se řídit větou „do doby jejich pozbytí“, lze tedy říci, že „stará
školení“ mají platnost maximálně jeden rok. Z našeho pohledu – a to prosím berte pouze jako
doporučení – by firma měla zařídit opakovací školení jeřábníků a vazačů již po jednom roce od
posledního školení, které proběhlo před nabytím účinnosti nového nařízení vlády č. 193/2022
Sb., a od provedení nového školení a zkoušky, které již budou realizovány v souladu s tímto
novým vládním nařízením, lze následně považovat platnost odborné způsobilosti jeřábníka a
vazače na dobu dva roky.
Nová délka platnosti oprávnění by měla být stanovena a schválena zaměstnavatelem ve
firemních směrnicích.
REALIZACE ŠKOLENÍ A ZKOUŠEK
Tímto vám oznamujeme, že pro dodržení nových pravidel školení a zkoušek (tříčlenná zkušební
komise) budeme vypisovat na našich webových stránkách veřejné termíny pro uchazeče o
zkoušku z odborné způsobilosti – vždy zhruba 1× měsíčně.
Společnosti, které mají jen několik málo odborně způsobilých osob (jeřábníků a vazačů),
budou muset absolvovat tato veřejná školení.
Pro společnosti, které zaměstnávají více pracovníků s odbornou způsobilostí, se nic
nemění! Školení i zkoušky jsme i nadále schopni provést přímo u zákazníka s tím, že
komise se v závěru školení připojí online a provede zkoušku na dálku, případně se naše komise
bude účastnit zkoušek fyzicky – záleží na vytíženosti jednotlivých členů komise.
Sledujte naše internetové stránky:

www.skola-knotek.cz
Na tomto webu budeme pravidelně zveřejňovat všechna veřejná školení. Doporučujeme, aby
termínů využily rovněž velké společnosti, a to konkrétně v případě, kdy přijmou nového
zaměstnance bez odborné způsobilosti. Nelze provést školení a zkoušky přímo u zákazníka,
pokud by se daná zkouška měla týkat jen několika málo osob – dává nám proto smysl pořádat
tato hromadná veřejná školení.
V souvislosti s tím, že od nynějška přibyde naší školicí organizaci více práce v oblasti
byrokracie, s organizací a pověřováním tříčlenné zkušební komise (což bude mít rovněž za
následek navýšení nákladů) a s ohledem na prodloužení platnosti oprávnění na dobu dvou let
od posledního školení jsme byli nuceni mírně poupravit ceny.

(V případě většího množství účastníků dáváme samozřejmě MNOŽSTEVNÍ
SLEVY, tak jak u nás bývá dlouhá léta zvykem.)
Jeřábník – základní školení (nový průkaz)
Jeřábník – rozšíření průkazu (o další kategorii)
Jeřábník – rozšíření z třídy „O“ na „A“ (nebo naopak)
Jeřábník – zaškolení pro třídu „S“ (základní školení)
Jeřábník – opakovací školení
(prodloužení průkazu po dvou letech)

Cena bez
DPH
2 727,27
1 322,31
743,8
991,74
743,8

DPH
572,73
277,69
156,2
208,26
156,2

Cena vč.
DPH
3 300,- Kč
1 600,- Kč
900,- Kč
1 200,- Kč
900,- Kč

Vazač – základní školení (nový průkaz)
Vazač – opakovací školení

2 727,27
743,8

572,73
156,2

3 300,- Kč
900,- Kč

(prodloužení průkazu po dvou letech)

Poznámka k ceně:
V případě, že jeřábník je držitelem oprávnění pro třídu „O“ nebo „A“ a bude rozšiřovat na třídu
„B“, „D“ nebo „N“ (nebo naopak), neúčtuje se cena za rozšíření, ale cena za základní zkoušku.
Jedná se o zcela odlišnou kategorii jeřábů, jejichž školení nesmí být spolu slučováno.
Naše školicí středisko bude provádět přípravná školení a zkoušky pro níže uvedené třídy:
Třída „O“ – Mostové, portálové nebo konzolové jeřáby s kočkou nebo
kladkostrojem ovládané ze země
Třída „A“ – Mostové, portálové nebo konzolové jeřáby s kočkou nebo
kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny
Třída „B“ – Věžové nebo sloupové jeřáby s výložníkem
Třída „D“ – Mobilní jeřáby
Třída „N“ – Nakládací jeřáby (např. hydraulické ruky)
Třída „S“ – Technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů,
vysokozdvižných vozíků apod.
REALIZACE ŠKOLENÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:
Základní a opakovací školení pro třídu „O“ a „A“ bude prováděno v jednom společném dni.
Základní a opakovací školení pro třídu „B“, „D“ a „N“ bude prováděno v druhém samostatném
dni.
Základní a opakovací školení vazačů bude provedeno v každém z výše uvedených dvou dnů,
společně se školením jeřábníků pro příslušnou třídu. Každý uchazeč o nové nebo rozšiřující
oprávnění musí předložit potvrzení o předběžné praxi pro daný stroj + potvrzení o zdravotní
způsobilosti. Potřebné formuláře budou ke stažení na webu.
Nejbližší plánované termíny veřejného školení a zkoušek:
Základní a opakované školení
jeřábníků třídy „O“ a „A“ + vazači

13. 10. 2022 (čtvrtek)
Základní a opakované školení
jeřábníků třídy „B“, „D“ a „N“ + vazači

14. 10. 2022 (pátek)
Základní a opakované školení
jeřábníků třídy „O“ a „A“ + vazači

24. 11. 2022 (čtvrtek)

Základní a opakované školení
jeřábníků třídy „B“, „D“ a „N“ + vazači

25. 11. 2022 (pátek)
Základní a opakované školení
jeřábníků třídy „O“ a „A“ + vazači

20. 12. 2022 (úterý)
Základní a opakované školení
jeřábníků třídy „B“, „D“ a „N“ + vazači

21. 12. 2022 (středa)
OBJEDNÁVKY PROVÁDĚJTE ZDE:

www.skola-knotek.cz
Děkujeme, že jste dočetli až sem.
Celé nařízení vlády najdete k přečtení zde: 193/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených
technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bez... (zakonyprolidi.cz)
Děkujeme za vaši přízeň, těšíme se na další spolupráci s vámi.

S pozdravem
Michal Knotek
Školicí středisko KNOTEK s.r.o.
687 61 Vlčnov 913
IČ: 08012148
DIČ: CZ08012148
Kontakt: 777 944 480
E-mail: michalknotek@email.cz

