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1. Úvod 

Požaduje se, aby veškeré vybavení, tj. zařízení, umístěné v daném prostoru 
- bylo bezpe čné, a to pro lidi  (obsluhující i ostatní, na provozu zúčastněné i 

nezúčastněné), hospodá řská nebo domácí zví řata, i pro majetek,   
- co nejlépe, tj. také spolehliv ě, plnilo sv ůj účel 
- nepůsobilo škodliv ě na okolí,  
- bylo dostate čně odolné v ůči působení z okolí (p ůsobení vn ějších vliv ů),  
- nežádoucím zp ůsobem nep ůsobilo na jiná za řízení a jinými za řízeními 

nebylo nežádoucím zp ůsobem ovliv ňováno,  
- zabralo co nejméně místa, tedy aby prostor sloužící danému účelu mohl být 

co nejmenší,  
- spotřebovávalo co nejméně a co nejlevnější energie,  
- mělo co nejjednodušší přívod energie,  
- bylo snadno ovladatelné a jeho funkce aby se přizpůsobovala okamžitým 

podmínkám a potřebám jeho provozování,  
- montáž zařízení byla co nejsnadnější a nejlevnější.  

Přitom je třeba respektovat požadavky zákazníka uvedené ve smlouvě a základní 
charakteristiky 

- spotřeby, 
- přívodu elektrické energie,  
- prostředí představovaného vnějšími vlivy.  

 
Základní požadavky na elektrická zařízení jsou dány řadou právních předpisů a 
technických norem, z nichž zde uvádíme: 
 
 
 
2.  Základní požadavky dle ČSN 33 2000 - 1  k   zajišt ění bezpečnosti   
 
Požadavky této normy se vztahují na zajištění bezpečnosti osob, hospodářských 
zvířat a majetku v případě ohrožení nebo poškození, k nimž by mohlo při obvyklém 
užívání elektrických instalací, rozvodů a dalších zařízení dojít. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem představuje:  
- ochrana před dotykem živých částí (základní ochrana) tím, že se  

- zabrání průchodu proudu tělem osoby nebo zvířete  
- omezí proud, který může tělem procházet, na bezpečnou hodnotu  

    - zařízení se samočinně – ve stanoveném čase – odpojí od zdroje, jakmile dojde    
k poruše  

- ochrana před tepelnými účinky  
- uspořádáním zařízení tak, aby vlivem vysoké teploty nebo elektrického oblouku 

nemohlo dojít ke vznícení hořlavých hmot  
- ochrana před nadproudy, které mohou způsobovat nebezpečně zvýšené teploty 

nebo elektromechanické síly  
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- samočinným odpojením, jakmile takový proud vznikne, do doby, než působení 
proudu bude nebezpečné  

- omezením nejvyššího nadproudu na bezpečnou hodnotu a bezpečnou dobu trvání  
- ochrana před poruchovými proudy  

- použitím takových vodičů a ostatních částí, kterými tyto proudy mohou procházet, 
aby tyto proudy byly schopny vést, aniž by se nadměrně zahřály  

- ochrana před přepětím vzniklým  
- v důsledku poruchy mezi živými částmi v obvodech různého napětí  
- v důsledku jiných příčin (atmosférickými jevy, spínacími procesy, statickou 
elektřinou)  

 
 
 
3. Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (dříve č. 168/1997 Sb.) kterým se stanoví technické 
požadavky na elektrická zařízení nn. 
 
Pro účely tohoto na řízení se za elektrické zařízení nízkého napětí považuje 
jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí  

- od 50 V do 1000 V pro střídavý proud 
- od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud. 

 
Zařízení a jevy, na které se vládní nařízení nevztahuje: 

- elektrická zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely 
- elektrická součástí pro nákladní a osobní výtahy 
- elektroměry 
- vidlice a zásuvky pro domovní použití 
- zařízení pro napájení elektrických ohradníků 
- rádiové a elektromagnetické rušení 
- specializovaná elektrická zařízení pro použití v plavidlech, v letadlech a na 

drahách 
 
Podmínky uvedení elektrického za řízení na trh 
 
Elektrické zařízení lze uvést na trh pouze poté, co je posouzena shoda s požadavky 
uvedenými v příloze nařízení vlády (viz níže), a výrobce nebo zplnomocněný 
zástupce je opatří označením „CE“  a vydá prohlášení o shodě. 
 
Prohlášení o shodě musí obsahovat: 
- identifikační údaje o výrobci 
- identifikační údaje o podepsané osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo 

zplnomocněného zástupce 
- popis elektrického zařízení 
- odkaz na harmonizované normy 
- odkazy na specifikace, s nimiž je prohlašována shoda 
- poslední dvojčíslí roku, v němž bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE 
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Orienta ční tvar iniciál CE:  

 
Je-li označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být dodrženy proporce dané 
měřítkem výše uvedeného obrázku. 
Obě části označení CE musí mít zásadně stejnou výšku, která nesmí být menší 
než 5 mm. 

 
 
 

 
Technické požadavky uvedené v p říloze na řízení vlády: 

- Všeobecné požadavky  
a) Základní technické charakteristiky, jejichž dodržování zajišťuje, aby elektrické 

zařízení bylo používáno zcela bezpečně a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno, 
se označují na zařízení anebo, pokud to nebude možné, v průvodní dokumentaci.  

b) Jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní jméno právnické osoby, která je 
výrobcem, popř. ochranná známka musí být zřetelně uvedeny na výrobku, a není-
li to možné, na jeho obalu.  

c) Elektrické zařízení a jeho díly musí být vyrobeny tak, aby byla zajištěna 
bezpečná a snadná montáž a připojení.  

d) Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby u něj, za předpokladu, 
že je používáno pro účely, ke kterým je určeno, a že je řádně udržováno, byla 
zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v následujících odstavcích.  

- Ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické zařízení  
Ve smyslu předcházejícího odstavce musí být technické provedení elektrického 

zařízení takové, aby bylo zajištěno, že 
a) osoby a hospodářská zvířata jsou odpovídajícím způsobem chráněna před 

nebezpečím zranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno 
elektrickým proudem při dotyku živých nebo neživých částí, 

b) nevzniknou nebezpečné teploty, nebezpečné elektrické oblouky nebo 
nebezpečná záření,  

c) osoby a majetek budou přiměřeně chráněny před nebezpečími neelektrického 
charakteru, která mohou elektrická zařízení způsobovat,  

d) izolace musí odpovídat podmínkám, pro které je elektrické zařízení určeno.  

- Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na 
elektrická zařízení  
Ve smyslu prvního odstavce musí být technické provedení elektrického zařízení 

takové, aby 
a) odolávalo předpokládaným mechanickým namáháním tak, aby osoby ani majetek 

nebyly ohroženy, 
b) odolávalo za předpokládaných podmínek okolního prostředí působení jiných než 

mechanických vlivů do té míry, aby osoby a majetek nebyly ohroženy (do 
uvedeného bodu není zahrnuto působení elektromagnetického rušení, které se 
řídí nařízením vlády 18/2003 Sb. - dříve č.169/1997 Sb.),  
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c) při předpokládaných přetíženích neohrožovalo žádným způsobem osoby ani 
majetek.  

 
 
 
 
4.  Vyhláška č. 48/1982 Sb. 

Podle vyhlášky 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických (rozumí se i elektrotechnických) zařízení:  

- musí být elektrická zařízení ve všech svých částech konstruována, vyrobena, 
montována a provozována s přihlédnutím k provoznímu napětí tak, aby nebyla při 
obvyklém používání zdrojem úrazu, požáru nebo výbuchu; zejména se musí 
učinit opatření proti: 
-  dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím (živým částem),  
-  nebezpečnému dotykovému napětí na přístupných vodivých neživých částech 

(např. obalech, pouzdrech, krytech a konstrukcích), 
-  škodlivým účinkům atmosférických výbojů,  
-  nebezpečím od statické elektřiny,  
-  účinkům elektrického oblouku,  
-  škodlivému účinku prostředí na bezpečnost elektrického zařízení;  

-  musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena (ověření 
výchozí revizí, popř. doložení dokladu o zkoušce – viz ČSN 33 1500:1990 včetně 
tiskových změn),  

-  smějí se používat jen za provozních a pracovních podmínek, pro které byla 
konstruována a vyrobena,  

-  jejich všechny části musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí 
ovlivňovat nepříznivě jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny 
před účinky zkratových proudů a přetížení,  

-  jejich části se nesmějí za obvyklých podmínek nebezpečně ohřívat průchodem 
elektrického proudu – týká se nejen vodičů, jejich spojů, ale i přístrojů,  

-  musí být upravena tak, aby je bylo možno podle potřeby vypnout, 
-  musí být uváděná do provozu po částech, 
-  nehotové části zařízení musí být spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti 

nežádoucímu zapojení, popř. musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím 
nedošlo k ohrožení osob,   

- zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob musí být ihned 
odpojena a zajištěna.  

 
5. Další požadavky podle druhu elektrického za řízení:  
- u elektrických vedení se dbá na to, aby  

- jejich uložení bylo přehledné, aby se zbytečně nekřižovala a byla co nejkratší,  
- jejich průchody stěnami neohrožovaly vedení, konstrukce, ani prostory, kterými 

procházejí,  
- vzdálenosti mezi vedeními i vedení od konstrukcí odpovídaly druhu izolace a 

způsobu jejich uložení,  
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- spoje vedení nesnižovaly stupeň izolace vedení (v trubkách apod. se vodiče 
nesmějí spojovat);  

- u pohyblivých a poddajných vedení se dbá na to, aby  
- byla uložena tak, aby nemohla být poškozena a byla zajištěna proti posunutí, 

vytržení ze svorek a zkroucení žil, 
- v rozpojeném stavu rozpojitelných spojů nemohlo být napětí na kontaktech vidlice,  
- při přemísťování elektrických zařízení k ním připojovaných byla odpojena;  

- u prozatímních (dočasných) elektrických zařízení se dbá na to, aby  
- v době, kdy nejsou používána, byla vypnuta (pokud vypnutí neohrozí bezpečnost 

osob a technických zařízení)  
- hlavní vypínač byl trvale přístupný a viditelně označený,  
- nebyla zřizována v prostředích s nebezpečím výbuchu;  

- u strojů, zařízení nebo jejich částí se dbá na to, aby  
- byly zabezpečeny proti samovolnému spuštění po přechodné ztrátě napětí v síti 

(netýká se případů, kdy samovolné spuštění není spojeno s žádným nebezpečím),  
- k samovolnému spuštění stroje nebo zařízení nedošlo ani v případech nahodilých 

zkratů nebo zemních spojeních v řídicích obvodech,  
- porucha v řídicích obvodech neznemožnila ani nouzové nebo havarijní zastavení 

stroje.  
 


