
 

 

 

MANUÁL PRO VÝPŮJČKU VÝČEPNÍHO ZAŘÍZENÍ A POSM 

(dále jen „Manuál“) 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Tento Manuál je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro uzavírání smluv (i) kupních, (ii) o 
marketingové podpoře a (iii) o výpůjčce (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Plzeňský 
Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 45357366, DIČ: 
CZ45357366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 227 (dále jen 
„Prodávající“, přičemž o Prodávajícího jde také tam, kde se mluví o „nás“), které jsou nedílnou součástí 
Rámcové smlouvy na dodávky našeho zboží, kterou jste s námi uzavřel. 

1.2. Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v tomto Manuálu mají význam uvedený 
v Obchodních podmínkách, není-li v tomto Manuálu stanoveno jinak. 

 

2.     TECHNICKÉ POŽADAVKY 

2.1.    Při užívání Předmětu výpůjčky jste povinen zajistit jeho bezpečný provoz a užívat jej tak, aby nedošlo k 

ohrožení zdraví či majetku osob nacházejících se na místě, kde je užíván; výslovně se zejména zavazuje 
zajišťovat jeho pravidelné revize a kontroly.  

2.2. V případě, že součástí Předmětu výpůjčky je redukční ventil, jste povinen: 

a) provádět na tomto redukčním ventilu pravidelné zkoušky průchodnosti pojistného ventilu v souladu 
s příslušnou platnou a účinnou technickou normou ČSN upravující danou oblast (v době podpisu 
Rámcové smlouvy je touto technickou normou ČSN 07 8304); 

b) o výsledku zkoušek pojistných ventilů provést záznam v sanitační knize. 

2.3. V případě, že součástí Předmětu výpůjčky je část napájená elektrickým proudem, jste povinen: 

a) provádět revize v souladu s průvodní dokumentací výrobce takovéto části, našimi pokyny a platnou 
a účinnou technickou normou ČSN upravující danou oblast (v době podpisu Rámcové smlouvy je 
takovouto technickou normou ČSN 331600 (revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich 
používání) jakožto bezpečnostním minimem; 

b) provádět revize dle předcházejícího bodu v intervalech určených v průvodní dokumentaci výrobce 
této části, či našimi pokyny s tím, že mezi jednotlivými revizemi nesmí být intervaly delší jak 12 
měsíců. 

2.4. V případě, že součástí Předmětu výpůjčky je technologie chlazení nacházející se v našem vlastnictví, jste 
povinen: 

a) zajistit provádění právními předpisy stanovených pravidelných revizí napevno připojených el. 
instalací technologií chlazení podle platné a účinné technické normy ČSN upravující danou oblast (v 
době podpisu Rámcové smlouvy je touto technickou normou ČSN 33 1500); 

b) před instalací této technologie jste povinen doložit protokolární stanovení prostředí (vnější vlivy) v 
prostoru umístění technologie chlazení podle platné a účinné technické normy ČNS upravující danou 
oblast (v době podpisu Rámcové smlouvy je touto technickou normou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010) 

c) uchovávat provozní dokumentaci (tj. soubor dokumentů o provedených revizích či kontrolách) po 
celou dobu provozu Předmětu výpůjčky; 

d) v rámci instalace technologie chlazení zajišťovat provádění její pravidelné odborné sanitace, 
přičemž berete na vědomí, že tuto sanitaci můžeme provádět výlučně my či námi pověřená osoba. 

2.5. Obsahem Vašeho prohlášení dle čl. 9.1 písm. d) Obchodních podmínek je také Vaše prohlášení, že: 

a) v případě, že součástí Předmětu výpůjčky je tanková technologie, jste byl seznámen se skutečností, 



 

 

že instalací tanků se stáváte provozovatelem tlakových nádob ve smyslu příslušné platné a účinné 
technické normy ČSN upravující danou oblast (v době podpisu Rámcové smlouvy je touto 
technickou normou ČSN 69 0012) a že se zavazujete plnit veškeré povinnosti, které z toho pro Vás 
vyplývají; 

b) v případě, že součástí instalace pivních tanků jakožto součásti Předmětu výpůjčky jsou ocelové 
nosné a podpěrné konstrukce, jste si vědom své povinnosti provádět kontroly (podle návodu 
výrobce a dle platné a účinné technické normy, kterou je ke dni podpisu Rámcové smlouvy technická 
norma ČSN 73 2604:2012); 

c) v případě, že součástí Předmětu výpůjčky je instalace interiérových pivních tanků, jste si vědom své 
povinnosti zhotovit ochranné zábradlí podle platné a účinné technické normy ČSN upravující danou 
oblast (v době podpisu Rámcové smlouvy je touto technickou normou ČSN 74 3305:2017), a to za 
podmínek stanovených výrobcem v návodu k obsluze pivních tanků, a současně že jste si vědom své 
povinnosti zajistit provádění kontrol a údržby zábradlí podle návodu výrobce, v souladu s nařízením 
vlády č. 101/2005 Sb.; 

d) v případě, že součástí Předmětu výpůjčky jsou schůdky pro obsluhu pivních tanků (z důvodu 
kontroly a pro plnění a vyprazdňování pivních tanků), jste si vědom své povinnosti, že tyto schůdky 
musejí být opatřeny značením výrobce a dále své povinnosti provádět kontrolu a údržbu podle 
návodu výrobce, v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
a to v intervalech nejdéle 12 měsíců (či v intervalech kratších na náš pokyn); 

e) v případě, že součástí Předmětu výpůjčky je i tanková technologie, berete na vědomí, že jednotlivé 
součásti této technologie (tlakové nádoby – pivní tanky, kompresorová stanice, výčepní stoly a 
příslušenství) jsou ocelovou konstrukcí, v důsledku čehož se ji zavazuje před zahájením užívání 
vodivě spojit podle příslušných platných a účinných technických norem ČSN upravujících danou 
oblast (v době podpisu Rámcové smlouvy jsou těmito technickými normami ČSN 33 2000 4-41 a ČSN 
33 2000-5-54) se zemnící soustavou objektu, v němž je tanková technologie instalována, a zajišťovat 
příslušné revize a vést těmito technickými normami předepsanou dokumentaci (revizní zprávy). 

 

3.     KVALITATIVNÍ POŽADAVKY 

3.1. Předmět výpůjčky jste povinen udržovat v náležitém stavu, řádně o něj pečovat a udržovat jej v 
provozuschopném a hygienicky nezávadném stavu, aby spotřebitelům byly podávány vždy prvotřídní a 
bezvadné výrobky vyráběné či dodávané námi. V případě výčepního zařízení definujeme tyto procesy ve 
spolupráci s pověřenou autorizovanou sanitační firmou a zároveň doporučuje po instalaci výčepního 
zařízení nebo výměně komponentu v přímém styku s produktem, vždy provést sanitaci celého zařízení dle 
schváleného provozního předpisu sanitací pivních cest. Tento postup sanitace je uveden v sanitační knize, 
kterou jste od nás obdržel při dodání nového výčepního zařízení. 


