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Kontrolní list Návodu k obsluze a údržb ě plynových hasicích za řízení  
podle požadavk ů ČSN EN 15004-1 

 
p.č. Čl. popis Ano/Ne Kde 

uvedeno 
1 9.2.1.1 Obsahuje návod, kdo a jak často provádí kontroly 

provozuschopnosti a zkoušky a revize všech zařízení? 
  

2 9.2.1.3 Obsahuje návod, kdo nejméně každých 6 měsíců kontroluje 
obsah zásobníků? 

  

3 9.2.1.4 Obsahuje návod pokyn, že veškeré hasivo odstraněné ze 
zásobníků v průběhu servisu nebo údržby musí být 
shromážděno a recyklováno, nebo zlikvidováno ekologicky 
šetrným způsobem a v souladu s platnými zákony a 
předpisy. Kdo smí toto provádět? 
(Nevztahuje se na inertní plyny).  

  

4 9.2.1.5 Obsahuje návod informaci o štítku na tlakových lahvích, na 
kterém se provádí záznamy o kontrolách? 

  

5 9.2.2 Obsahuje návod pokyn o požadavcích na kontroly podle 
příslušných národních norem/předpisů? (§5, §6, §7 
vyhláška č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci) 

  

6 9.2.3 Obsahuje návod pokyn o požadavcích na kontrolu hadic, tj. 
ohebných propojovacích součástí? 

  

7 9.2.4 Obsahuje návod kdo, jak často a jakým způsobem provádí 
pravidelnou kontrolu chráněných prostor? 

  

8 9.3.1 Obsahuje návod pokyny pro užívání včetně požadavků na 
kontrolu a zaškolení pracovníků z hlediska bezpečnostních 
opatření? 

  

9 9.3.1 Obsahuje návod pokyny pro uživatele o povinnosti provádět 
kontroly, mít zpracovaný plán údržby, vést záznamy o 
kontrolách a údržbě? 

  

 9.3.1 Obsahuje návod postupy a rozsah výchozí koordinační 
zkoušky dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.? 

  

10 9.3.2 Obsahuje návod program kontroly daného hasicího 
zařízení a jeho komponentů? Obsahuje program pokyny 
pro přijímání opatření v případě výskytu poruch? 

  

11 9.3.3 Je zpracován plán (program) údržby a obsahuje požadavky 
na pravidelnou kontrolu a zkoušení kompletně 
instalovaného zařízení, včetně tlakových zásobníků, jak je 
stanoveno v příslušných národních normách? 

  

12 9.3.3 Obsahuje návod k obsluze (příloha) program (plán) a 
vhodné postupy k ověřování funkčnosti hasicího zařízení? 

  

13 9.4 Je v návodu k obsluze obsaženo, kdo může provádět 
kontrolu, zkoušení, udržování nebo ovládání stabilních 
hasicích zařízení? Jsou zde stanoveny požadavky na 
kvalifikaci, proškolení a je udržováno toto proškolení na 
aktuální úrovni? 

  

14 9.4 Je v návodu k obsluze obsaženo, jakým způsobem, jak 
často a kým jsou všichni pracovníci, kteří pracují v 
prostorech chráněných plynovým stabilním hasicím 
zařízením proškoleni o provozu a používání tohoto 
zařízení, zejména pokud se týká záležitostí bezpečnosti? 
(plán školení pro pracovníky) 

  

15 - Jsou Plány (programy) kontroly uživatelem, údržby, kontrol 
funkčnosti, provozuschopnosti, revizí a školení ve formě 
samostatných dokumentů uvedených jako přílohy k Návodu 
k obsluze a údržbě? 

  

 
 



  
 

 

 


