
Inspektor v oblasti dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť  

Charakteristika profese:  
Předmětem a účelem získání certifikátu Inspektor v oblasti dětských a sportovních hřišť, 

tělocvičen a sportovišť je doložení a prokázání všech požadavků na vzdělání, praxi a odborné 

znalosti žadatele tak, aby inspektor dokázal plnit služby v očekávané kvalitě, s odbornou způso-

bilostí a nezávislostí, v souladu s předmětnými normami (včetně TNI CEN TR 17207: 2020) a 

správnou praxí. 

Charakteristikou profese Inspektor v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť“ je nezávislá 

inspekční činnost, která zajišťuje posouzení celkové úrovně bezpečnosti tělocvičného nářadí, 

herních a sportovních prvků, vycházejících z provedené montáže, úprav a dodatečně vestavě-

ných částí, jako důsledek dodatečně integrovaných či nahrazených prvků vybavení nebo vlastní 

konstrukce nebo provedení oprav. U nových prvků pak kontrolu dodržení souladu s požadavky 

příslušných ČSN EN po montáži – po uvedení do provozu. Další charakteristikou nezávislé in-

spekční činnosti je také provádění testování, měření, analýzy a odborné technické kontroly tělo-

cvičných zařízení, dětských hřišť, sportovišť a posiloven dle platné legislativy a požadavků tech-

nických norem. Obsahová náplň profese je zaměřena na inspekční činnost v oblasti tělocvičného 

nářadí, zařízení pro gymnastiku, míčové hry, lehkou atletiku, zařízení dětských a sportovních hřišť 

a posiloven, s případným provedením drobných oprav – např. dotažení či doplnění spojů v rámci 

okamžité zajištění bezpečnosti (nikoliv montáže, kotvení, dílenské opravy apod.). Charakteristika 

profese v této oblasti vylučuje uvádění do provozu těch zařízení, která vyžadují sestavení nářadí 

a montáž včetně kotevních prvků ať již v interiéru či exteriéru sportovních zařízení a dětských 

hřišť. 

Inspektor doporučuje podmínky realizace ke splnění všech požadavků příslušných technických 

norem. Při kontrolní činnosti užívá inspektor běžných měřících přístrojů a pomůcek uvedených 

v ČSN EN i dalších potřebných ke zjištění bezpečnosti herních a sportovních zařízení. 

Inspektor spolupracuje s autorizovanými osobami pro dané oblasti, avšak prováděné testování, 

měření, analýzy a kontroly prováděné inspektorem při provozování výrobků nenahrazující certifi-

kaci autorizovanou osobou. 

Uvedené se netýká kontrol či inspekcí prováděných orgány dozoru a jinými kompetentními orgány 
státu, nýbrž objednaných inspekčních postupů, které provozovatel zajišťuje v rámci prevence 
v souladu s technickými normami. 

Práce či služby nezávislého inspektora herních a sportovních zařízení jsou prováděny prostřed-

nictvím fyzické osoby samostatně podnikající podle živnostenského zákona s předmětem podni-

kání „Testování měření, analýzy a kontroly v uvedeném oboru“, která má vlastnit příslušnou cer-

tifikaci pro inspekční činnost. 

Dále mohou být prováděny práce či služby nezávislého inspektora právnickou osobou, která má 

tuto činnost zapsanou v OR – Testování měření, analýzy a kontroly v uvedeném oboru a jednatel 

statutární orgánu právnické osoby vlastní příslušnou certifikaci pro inspekční činnost. Právnická 



osoba ani její zaměstnanec nesmí provádět inspekční činnost v rozporu se střetem zájmů. K in-

spekční činnosti se váže povinnost profesního pojištění přímo pro herní a sportovní zařízení.   

Zvláštní podmínky pro výkon této profese 

Fyzické osoby samostatně podnikající či podnikající právnické osoby v oboru „Inspekce herních 

a sportovních zařízení“ se nesmí účastnit žádných činností, které mohou být ve střetu 

s nezávislostí jejich úsudku a integrity prováděné kontroly.  

Zdůrazňujeme zejména, že osoba musí být nezávislá na zainteresovaných stranách, konkrétně – 

Nesmí se účastnit žádných činností, které mohou být ve střetu s nezávislostí jejího úsudku a 
integrity prováděné kontroly.  

• Například se nesmí angažovat ve výrobě, dodávkách, instalaci, nákupu, vlastnictví, užívání či 
údržbě předmětu kontroly. 

• Nesmí být součástí právního subjektu, který se podílí na návrhu, výrobě, dodávkách, instalaci, 
nákupu, vlastnictví, užívání nebo údržbě předmětu kontroly.  

• Nesmí být s takovým subjektem provázána (například obchodními smluvními vztahy).  

Certifikátem Inspektor v oblasti dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť jeho 

držitel prokazuje odbornou způsobilost pro provádění všech kontrol/inspekcí na předmětných ve-

řejných zařízeních, včetně Roční hlavní kontroly a Provozní kontroly prováděných v rámci třístup-

ňové kontroly, Kontroly po instalaci (vstupní kontroly), Kontroly po úrazu, Kontroly během insta-

lace či vedení Konzultace před instalací. Tato odborná způsobilost zahrnuje rovněž analýzu a 

hodnocení rizik.  

 


