Schváleno usnesení představenstva 52/7/2017

Údržba a opravy výtahů po inspekčních prohlídkách – koncepce pro období
následujících let 2017–2021
1) Zdůvodnění a cíle koncepce
V předchozích letech a zejména pak v roce 2016 opět proběhly periodické inspekční prohlídky (IP)
výtahů (interval mezi IP je momentálně 6 let). Závěry z IP jsou formulovány ve zprávách (IZ).
V jednotlivých zprávách jsou zjištěné závady rozděleny do kategorií podle závažnosti (úroveň
rizika vysoká, střední, nízká a neshody). Za odstranění rizik a neshod zjištěných inspekčními
prohlídkami je plně zodpovědný vlastník zařízení tedy družstvo. Představenstvo si je plně vědomo
své zodpovědnosti, která souvisí s provozem výtahů v domech družstva. S ohledem na to, že se
jedná o vyhrazená zařízení, pro která platí přísné bezpečnostní předpisy a závazné normy, je
nezbytné aktivovat i výbory samospráv / samosprávy a vyzvat je ke vzájemné spolupráci
a součinnosti, aby byly zajištěny úkoly uložené představenstvem touto koncepcí (ve smyslu čl. 81
odst. 2) písm. a), b) a čl. 85 odst. 3) stanov). Úkolem je učinit veškeré kroky, a to v termínech níže
definovaných, které povedou k odstranění všech rizik a neshod uvedených v IZ, což je cílem
koncepce, a to jak ve sledovaném období, tak i po něm.

a)

b)

c)

d)

2) Organizační zajištění a realizace opatření
Po vyhodnocení všech IZ a zpracování výsledků budou jednotlivé dotčené samosprávy
(prostřednictvím předsedy výboru samosprávy) seznámeny s obsahem a závěry IZ. V oznámenívýzvě budou sděleny i předpokládané náklady na odstranění daných rizik a neshod a nejzazší
termíny pro realizaci, aby o nich členskými schůzemi mohlo být jednáno a rozhodnuto
o zařazení do plánu oprav nejpozději ve stanoveném termínu (tzn., že členská schůze
samosprávy může rozhodnout i o dřívějším termínu realizace, bude-li mít dostatek finančních
prostředků). Základem bude odstranění závad dle úrovně rizik a nejpozději ve stanovených
závazných termínech, ale současně by měl být kladen co největší důraz na racionální
posloupnost jednotlivých kroků v technickém řešení a jejich případné provázání s cílem
minimalizovat finanční náročnost a zajistit optimální technické řešení. Proto se ve výzvách
mohou objevit i práce, které sice nebudou vyplývat z IZ, ale jejich provedení bude
z objektivních důvodů doporučováno.
(T: 2. pololetí 2017)
Výbory samospráv mají povinnost tuto problematiku zařadit do programu nejbližší členské
schůze samosprávy.
(T: od obdržení výzvy do konce 4/2018)
Zejména v případech finančně náročných nápravných opatření, či při potřebě ověření finančních
možností samosprávy, je nezbytné ještě před jednáním členské schůze projednat a dohodnout
následný postup a způsob financování vč. případného navýšení torby dlouhodobé zálohy.
(T: od obdržení výzvy průběžně)
Nebude-li členskou schůzí v termínu podle čl. 2) písm. b) z jakéhokoliv důvodu rozhodnuto
o zařazení odstranění zjištěných rizik a neshod (tj. o realizaci nápravných opatření) do plánu
oprav ani v posledním možném roce pro odstranění, a to ani po písemné urgenci ze strany
technického úseku, rozhodne o jejich odstranění (realizaci) představenstvo.
(T: od 5/2018 průběžně)

3) Nápravná opatření a závazné termíny
a) Obecně bude platit předpoklad, že v termínu odstranění závady s vyšší úrovní rizika budou
odstraněny i všechny závady s nižší úrovní rizika a neshody. V případě, že o realizaci bude
rozhodovat představenstvo, bude vycházet z uvedených termínů a zohledňovat bude mimo jiné
závažnost rizik a finanční možnosti dané samosprávy a v nezbytných případech rozhodne
i o navýšení tvorby dlouhodobé zálohy.
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b) V rámci projednávání realizace odstranění rizik a neshod z inspekční prohlídky bude možné
individuálně dohodnout a současně pak realizovat i další technická opatření (např. výměnu
výtahového stroje, výměnu kabinových dveří, výměnu šachetních dveří atd.)
c) Tabulka (intenzita rizika, nápravná opatření – výčet nejčastějších, lhůty pro odstranění)
Závažnost rizika
Nápravná opatření (zejména)
Lhůta pro odstranění do x let od
z inspekční prohlídky
výzvy (nejzazší termín realizace)
Vysoká a střední
- výměna omezovače rychlosti za jiný typ,
- výměna lanka omezovače rychlosti,
- doplnění elektr. obvodu do rozvaděče,
- výměna zachycovačů,
- výměna šachetních dveří jako odstranění
rizika
souvisejícího
s nedostatečným
bezpečnostním prostorem v horní části
3
šachty,
- doplnění zářivkového tělesa do strojovny,
- doplnění ohrazení šachty,
- vybavení tuhými vodítky při vedení
vyvažovacího závaží čtyřmi ocelovými
dráty atd.
Nízká a neshody
- odstranění závad v části ochranného
pospojování ve strojovně a šachtě,
- doplnění tabulek,
6
- montáž tlačítek STOP na přístupy,
nejpozději před následující
- osvětlení nástupišť,
inspekční prohlídkou
- výměna FAB do strojovny,
- instalace překážky vyvažovacího závaží
atd.
rizika nezařazená
- zajištění přístupu pro osoby s omezenou
spolu s odstraněním ostatních
schopností pohybu a orientace (hlásič
rizik, je-li technicky, konstrukčně
pater apod.)
a stavebně možné

a)

b)
c)

d)

e)

4) Ostatní ujednání a závěr
Plnění koncepce bude sledováno průběžně technickým úsekem. V případě, že některá
samospráva nebude spolupracovat a plnit koncepcí uložené úkoly, bude technický úsek iniciovat
příslušné kroky, které povedou k zjednání nápravy.
V posledním roce sledovaného období bude provedeno celkové vyhodnocení a budou případně
přijata příslušná nápravná opatření.
Má-li samospráva v plánu realizovat ve sledovaném období komplexní rekonstrukci výtahu /
výměnu stávajícího výtahu za zcela nový (např. průchozí), případně další práce nad rámec
opatření vyplývajících z IZ, je nezbytné, aby tento záměr byl projednán a schválen členskou
schůzí samosprávy rovněž do konce 4/2018. V těchto případech pak bude postupováno
individuálně.
Technické zdokonalování výtahů a zejména elektronizace v této oblasti přinesla větší komfort,
současně však s tím souvisí i větší riziko poruch a zvýšené nároky na opravy a údržbu, což je
nezbytné mít na paměti. Rovněž nelze opomíjet nezodpovědný až destruktivní přístup některých
uživatelů k těmto společným zařízením (vandalizmus). S tím souvisí i výše vynakládaných
prostředků na údržbu a opravy výtahů, většina z toho však nemá přímou vazbu na plnění této
koncepce.
Tato koncepce byla projednána a schválena usnesením představenstva č. 52/7/2017 dne 28. 8.
2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Přílohy:
1. Text výzvy – vzor
2. Inspekční zpráva – příklad
3. Rozsah navrhovaných opatření (cenová nabídka) – příklad
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Příloha č. 1
Text výzvy – vzor
Výzva
Vážená předsedkyně / vážený předsedo výboru samosprávy,
představenstvo usnesením č. 52/7/2017 dne 28. 8. 2017 schválilo dokument „Údržba a opravy
výtahů po inspekčních prohlídkách – koncepce pro období následujících let 2017–2021“, který
řeší závazný postup pro zajištění realizace údržby/oprav/rekonstrukcí výtahů zejména podle
výsledků inspekčních prohlídek. Úplný text dokumentu je zveřejněn na stránkách družstva:
www.tesinan.cz, v záložce Interní normy; na vyžádání je v tištěné podobě k dispozici na
technickém úseku družstva.
S odkazem na stanovy čl. 81 odst. 2) písm. a), b) a čl. 85 odst. 3) Vás tímto žádáme o spolupráci
a součinnost, aby mohly být naplněny úkony plynoucí z uvedené koncepce, k tomu Vám
předkládáme následující podklady a instrukce.
Přiloženy k této výzvě jsou:
Inspekční zpráva a rozsah navrhovaných opatření vč. předpokládaných nákladů (cenová
nabídka). Uvedený rozsah opatření považujte za nezbytný.
Termíny pro realizaci navrhovaných opatření: …
Jedná-li se o finančně náročné práce, případně není-li jisté, jaké má Vaše samospráva finanční
možnosti, je nezbytné ještě před jednáním členské schůze projednat a dohodnout následný postup
a způsob financování vč. případného navýšení torby dlouhodobé zálohy s Ing. Slowikovou.
Předložený návrh projednejte na nejbližší členské schůzi, nejpozději do konce 4/2018, přičemž
dřívější projednání a v nezbytném případě i schválené navýšení tvorby DZ co nejdříve vylepší
finanční možnosti samosprávy. Má-li Vaše samospráva v plánu realizovat na výtahu/výtazích další
práce (technická opatření) nad rámec navrhovaných opatření, nechť tyto projedná současně
s předloženým návrhem opatření podle IZ, a to rovněž do konce 4/2018.
Nebude-li do uvedeného termínu projednáno na členské schůzi, nebo členská schůze neschválí
realizaci navrhovaných opatření, případně navrhované navýšení tvorby DZ, technický úsek bude
iniciovat nezbytné kroky dle schválené koncepce a o dalším postupu bude rozhodovat
představenstvo.
Jakékoliv dotazy technického i organizačního charakteru Vám zodpoví p. Swaczyna (558 761 557;
731 511 290), navazující organizační záležitosti (a to zejména finanční stránku věci) s Vámi
projedná též Ing. Slowiková, (558 712 228; 603 486 080).
S pozdravem

David Swaczyna
Technik
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Příloha č. 2
Inspekční zpráva – příklad
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Příloha č. 3
Rozsah navrhovaných opatření (cenová nabídka) – příklad
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