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KOMPLETNÍ  DODÁVKY  ELEKTRO 
 výroba rozváděčů nn 
 výroba kompenzačních rozváděčů 
 výroba ochranných pomůcek pro nn, vn a vvn 
 elektroinstalační práce 
 rekonstrukce rozvoden 

 

 

B  O  Z  P 
Motto: „Sebelepší pravidla a postupy nemají význam, jestliže všechny osoby pracující 
na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou s nimi a všemi zákonnými požadavky plně 
seznámeny a neřídí se těmito pravidly“. (ČSN EN 50110–1, ed.3) 
 

Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou například uvedeny v aktuálních 
zněních následujících předpisů: 
 zákon č. 262/2006 Sb Zákoník práce 
 zákon č. 91/2016 Sb. Změna zákona o technických požadavcích na výrobky 
 NV č. 495/2001 Sb. NV, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP 
 zákon č. 102/2001 Sb Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 
 zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP 
 ČSN EN 50110-1, ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
 PNE 33 20000-6, ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos 

a distribuci elektrické energie, která je určena pro účely 
elektroenergetiky 

 PNE 38 1981, ed.4 Osobní ochranné pomůcky pro elektrické stanice DS a PS 
 PNE 35 9700, ed.5 Dielektrické pracovní pomůcky pro běžné použití v DS a PS 

 
Specifické požadavky a pracovní postupy jsou potom rozpracovány v samostatných dokumentech, 

vydáním místního provozního a bezpečnostního předpisu daného zařízení, dle NV 378/2001 Sb., 
O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při používání pracovního 
zařízení při práci nebo v pravidlech práce na elektrických zařízeních vydaných jednotlivými subjekty 
činnými v elektroenergetice. 

 
Základní pravidla pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízení VN nebo VVN nebo v jejich 

blízkosti lze shrnout do populárních 5P (pět pokynů): 
 

1. VYPNI vypnutí a viditelné odpojení zařízení ze všech možných směrů 
napájení 

2. ZAJISTI vypnutí ovládacích jistících prvků a jištění pohonů, uzavření 
přívodu vzduchu, apod. 

3. ODZKOUŠEJ ověření beznapěťového stavu zkoušečkou napětí, příp. kontrola 
stavu kapacitních indikátorů napětí 

4. UZEMNI A ZKRATUJ uzemnění a zkratování ze všech možných stran napájení, jedna 
zkratovací souprava v dohledu pracoviště 

5. ODDĚL ŽIVÉ A NEŽIVÉ ČÁSTI oddělení pracoviště od zařízení s částmi pod napětím (zábrany, 
tabulky, zamezení záměny pracovišť pod/bez napětí) 

 
Pro zajištění BOZP na elektrických zařízeních se používají zejména zkoušečky napětí, zkratovací 

soupravy, vypínací tyče, pojistkové kleště, záchranné háky, atd. A dále i osobní ochranné dielektrické 
prostředky jako jsou izolační přilba, izolační rukavice, ochranné brýle či ochranný štít, dielektrická obuv, 
atd. Pro vymezení pracoviště se používají bezpečnostní tabulky pro elektrotechniku a bezpečnostní 
pásky. Zásadní předpokladem BOZP je používají ochranných a pracovních pomůcek v souladu s pokyny 
výrobce. 

 
 
Pro jednotlivé druhy OPP lze stanovit obecné zásady jejich používání: 
 

 Zkoušečky napětí 
 Práci se zkoušečkou smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací, dle schváleného 

pracovního postupu.  
 Pro potvrzení správné funkce musí být zkoušečka testována tlačítkem test vždy před i po vlastním 

zkoušení 
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 Práce se zkoušečkou musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními platných ČSN, PNE 
a ostatních předpisů týkajících se BOZP, zejména ČSN EN 501 10-1, ed.3 a PNE  33 0000-6, ed.4 

 Zkoušečka napětí smí být používána pouze v prostředí a za klimatických podmínek, pro které je 
konstruována a které jsou na ni vyznačeny, na zařízení o jmenovitém napětí a frekvenci, jaké je 
uvedeno na výrobním štítku zkoušečky. Použitím na nižším nebo vyšším jmenovitém napětí či jiné 
frekvenci než je uvedeno na výrobním štítku se osoba provádějící zkoušení vystavuje riziku ohrožení 
zdraví a života 

 Při práci se zkoušečkou je vhodné používat dielektrické rukavice a ostatní osobní ochranné 
prostředky 

 Při měření je nutné přikládat dotykový hrot na čistou, nenatřenou živou část elektrického zařízení 
 Pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví je nutné dodržet předepsané termíny periodických kontrol 

a přezkoušení zkoušečky 
 

 Zkratovací soupravy 
 Při volbě vhodného typu zkratovací a zemnící soupravy je třeba brát v úvahu typ instalace, typ uzlu 

instalace, vzdálenosti a další informace o zařízení, na kterém má být souprava použita 
 Při práci se zkratovací a zemnící soupravou je vhodně používat dielektrické rukavice a ostatní 

dielektrické ochranné prostředky 
 Práce se zkratovací a zemnící soupravou musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními 

platných ČSN a PNE a ostatních předpisů, zejména předpisů týkajících se BOZP, zejména 
ČSN EN 50110-1, ed.3 a PNE 33 0000-6, ed.4 

 Práci se zkratovací a zemnící soupravou smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací, 
dle schváleného pracovního postupu 

 Zkratovací a zemnící souprava není určena pro práci ve vlhku nebo za vlhkého počasí (mrholení, 
déšť, sněžení) 

 Průřez zemnících a zkratovacích kabelů musí být zvolen s ohledem na zkratový proud a dobu 
působení zkratového proudu 

 Použití více paralelních zkratovacích a zemnících souprav z důvodu dosažení celkového průřezu 
(zkratové odolnosti) je možné za podmínek, že: 
 zemnící a zkratovací vodiče mají stejnou délku a průřez 
 zkratovací a zemnící soupravy mají stejné vodičové i zemnící svorky 
 zkratovací a zemnící soupravy jsou umístěny těsně vedle sebe (s paralelním uspořádáním 
kabelů) 

 Z důvodu docílení dobrého elektrického kontaktu musí být připojovací body elektrické instalace 
nenatřené a čisté 

 Pro zvýšení BOZP doporučujeme instalovat tam, kde je to možné, spojovací (zkratové) body. 
 Pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví je nutné dodržet předepsané termíny periodických kontrol 

a přezkoušení lan a izolačních tyčí zkratovacích souprav 
 

Záchranný hák, manipulační tyč, pojistkové kleště 
 Při manipulaci se záchranným hákem (tyč, kleště) je nutné používat dielektrické rukavice a ostatní 

dielektrické ochranné prostředky 
 Záchranné háky (tyč, kleště) nejsou určeny pro manipulaci za vlhkého počasí (mrholení, déšť, 

sněžení) 
 Záchranné háky nejsou určeny pro provozní manipulaci s elektrickým zařízením 
 Pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví je nutné dodržet předepsané termíny periodických kontrol 

a přezkoušení záchranného háku (tyče, kleští). 
 Záchranný hák (tyč, kleště) smí být používán pouze na zařízení o jmenovitém napětí nižším nebo 

rovném napětí uvedenému na výrobním štítku záchranného háku. Použitím na vyšším jmenovitém 
napětí, než je uvedeno na výrobním štítku, se osoba provádějící manipulaci vystavuje riziku ohrožení 
zdraví a života 
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