
 

Lhůtník   periodických   činnost  
technických   zařízení   -   Elektrická   zabezpečovací   signalizace 

EZS   a   UPS   –   záložní   zdroj   a   Kamery   a   Detektory 
 

DRUH PERIODA PŘEDPIS KDO   PROVÁDÍ 
EZS    nově   PZTS   poplachový 

zabezpečovací   a   tísňový 
systém 

Pravidelná   revize 

1x/   za   rok 

ČSN   EN   50131   (poplachové   systémy   –   poplachové   zabezpečovací   a   tísňové 
systémy) 

Vyhl.   528/2005   Sb.   o   fyzické   bezpečnosti   a   certifikaci   technických   prostředků   ve 
znění   vyhlášky   19/2008   Sb. 

Způsobilá   osoba 

EZS 
Kontrola   provozuschopnosti 
(funkční   zkouška) 1x/   za   6   měsíců 

ČSN   EN   50131   (poplachové   systémy   –   poplachové   zabezpečovací   a   tísňové 
systémy) 

Vyhl.   528/2005   Sb.   o   fyzické   bezpečnosti   a   certifikaci   technických   prostředků   ve 
znění   vyhlášky   19/2008   Sb. 

Způsobilá   osoba 

UPS 
Servisní   prohlídka 1x/   za   rok 

ČSN   EN   50091-1   (všeobecné   a   bezpečnostní   požadavky   pro   UPS   používané 
v prostorách   přístupných   obsluze) 

ČSN   EN   50091-2   a   ČSN   EN   50091-3   (požadavky   na   funkce   UPS) 

Způsobilá   osoba 

UPS 
Revize 1x/   za   5   let 

ČSN   EN   50091-1   (všeobecné   a   bezpečnostní   požadavky   pro   UPS   používané 
v prostorách   přístupných   obsluze) 

ČSN   EN   50091-2   a   ČSN   EN   50091-3   (požadavky   na   funkce   UPS) 

Způsobilá   osoba 

CCTV   -   kamerové   systémy 
Pravidelná   revize 1x/   za   rok 

ČSN   EN   50132   (poplachové   systémy   –   CCTV   sdělovací   systémy   pro   použití 
v bezpečnostních   aplikacích) 

Vyhl.   528/2005   Sb.   o   fyzické   bezpečnosti   a   certifikaci   technických   prostředků   ve 
znění   vyhlášky   19/2008   Sb. 

Způsobilá   osoba 

Zavazadlové   rentgeny 
Servisní   kontrolní   prohlídka 

(zkouška   a   údržba) 
1x/   za   rok Vyhláška   307/2002   Sb.   o   radiační   ochraně   (Státní   úřad   pro   jadernou   bezpečnost)  

Způsobilá   osoba 

Průchozí   detektory   kovů 
(rámy)    Servisní   kontrolní 
prohlídka   (zkouška   a 
údržba) 

1x/   za   rok Nevztahuje   se   žádná   norma   a   vyhláška      –      lhůty   doporučeny   výrobcem 

Způsobilá   osoba 

Ruční   detektory   kovů 
Servisní   kontrolní   prohlídka 
(zkouška   a   údržba) 

1x/   za   rok Nevztahuje   se   žádná   norma   a   vyhláška      –      lhůty   doporučeny   výrobcem 
Způsobilá   osoba 
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