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Zákonná ustanovení pro bezpečnost práce na elektrickém zařízení, 
povinnosti studentů v laboratořích při jejich činnosti na el. zařízení 

 

 
Čas ke studiu: 40 min. 

 
 

 
Cíl Po prostudování tohoto odstavce získáte přehled o některých důležitých 

zákonných ustanoveních, která se týkají bezpečnosti práce na elektrickém 
zařízení a bezpečnosti jejich provozu. Seznámíte se také především 
s povinnostmi, které musí studenti a učitelé dodržovat při své činnosti na 
elektrických zařízeních v laboratořích školy. 

 

  

 
Výklad  

 
1.    Úvodní část  
 

V návaznosti na předpoklad vstupu České republiky do Evropského společenství pokračují 
také v oblasti elektrotechniky rychlým tempem změny legislativního charakteru, které jsou 
zaměřeny především na bezpečnost provozu elektrických zařízení a bezpečnost práce při činnosti 
na těchto zařízeních. 

Základní změnou je změna v přístupu při řešení zmíněné problematiky. V dřívější době 
(prakticky do konce roku 1999) bylo základní podmínkou bezpečnosti provozu elektrických 
zařízení dodržování všech ustanovení československých resp. českých norem, protože ustanovení 
ČSN byla závazná. 

Protože od 1.1.2000 jsou veškeré ČSN pouze platné (a nikoliv závazné) je nutno vysvětlit 
alespoň přehledně návaznost ustanovení norem, které nyní však již slouží ke splnění požadavků 
daných příslušnými zákony. 

 
2.  Stručná obsahová náplň některých zákonů a vyhlášek, které se týkají bezpečnosti    osob  

při jejich činnosti na elektrickém zařízení 
 

Zákon č. 155/2000 Sb. – Zákoník práce 
   
        V květnu roku 2000 vyšla jako zákon č. 155/2000 Sb. změna zákona č. 65/1965 Sb., 
Zákoníku práce, která platí od 1. 1. 2001. Tato změna řeší (mimo dalších okruhů) i otázky týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dotýká se i provozu technických zařízení – tedy i 
zařízení elektrických.  

        Podle této změny (§ 132) je “zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají 
výkonu jejich práce”. K tomu změna zákona stanoví řadu opatření, která musí zaměstnavatel plnit. 
Především je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 
neohrožující pracovní prostředí  

• jednak vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také  
• přijímáním opatření k prevenci rizik.  
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Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zajišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k 
jejich odstranění (§ 132a). 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a 
nářadí byly pro dané práce při nichž budou používány, vhodné. Stroje, technická zařízení, 
dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být 

a)  vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců 

b)  vybaveny nebo upraveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni zejména          
nepohodlné pracovní pozici a nežádoucím účinkům hluku a vibrací, 

c)  pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

       Protože elektrická zařízení představují zvýšenou mírou ohrožení zdraví i života, jak studentů 
tak jejich učitelů,  je nutno dodržovat při  činnosti studentů na elektrických zařízeních ve školních 
laboratořích zejména následující ustanovení uvedeného zákona: 

 
Technická zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, 
mohou obsluhovat a činnosti, které rovněž představují takové ohrožení, mohou vykonávat jen 
zdravotně a zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. 
 
     Vedení školy odpovídá za bezpečnost práce nejen učitelů, ale i studentů, kteří ve škole studují 
a mimo jiné také při jejich práci v laboratořích také provádějí činnost na elektrickém zařízení. 
     Činnost na elektrickém zařízení mohou vykonávat jen zdravotně a zvlášť odborně způsobilí 
zaměstnanci.V praxi to znamená mj. dodržovat veškerá ustanovení Vyhlášky čís.50/1978 Sb, 
která hovoří o odborné způsobilosti v elektrotechnice.  
 
Vyhláška č. 50/1978 Sb.  
 
         Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice (se změnami a doplňky dle vyhlášky č. 98/1982 Sb.) 
 
     Činnosti na elektrickém zařízení mohou podle náročnosti této činnosti vykonávat pracovníci s 
příslušnou kvalifikací. Kvalifikace je dána stupněm jejich elektrotechnického vzdělání a dobou 
praxe. 
     K nabytí kvalifikace je podle jejího stupně potřebná praxe, která závisí na odborném vzdělání v 
oboru elektrotechniky.  
     Podle stupně své kvalifikace může pracovník na elektrickém zařízení vykonávat odpovídající 
činnost. 
     Pokud se týká dodržování vyhlášky, má své povinnosti i zaměstnavatel 
 
Rozdělení kvalifikací:  
 
Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání mohou nabýt tyto kvalifikace: 
 
§ 3 - pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s 
předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito 
zařízeními.  
 
 



 4 

§ 4 - pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy 
pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení 
elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým 
proudem.  
 
Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním mohou získat tyto kvalifikace: 
 
§ 5 - pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání a po zaškolení 
složili zkoušku ve stanoveném rozsahu.  
 
§ 6 - pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují 
požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další 
zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro samostatnou činnost.  
 
§ 7 a 8 - pracovníci pro řízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky 
na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve 
stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro  
- řízení činnosti u pracovníků pro řízení činnosti (§ 7),  
- řízení činnosti a navíc pro řízení činnosti dodavatelským způsobem u pracovníků pro řízení 
činnosti dodavatelským způsobem (§ 8 odst.1), řízení činnosti a navíc pro řízení provozu u 
pracovníků pro řízení provozu (§ 8 odst.1).  

-  
§ 9 - pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají 
ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z 
orgánů dozoru.  
 
§ 10 - pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají 
odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a složili zkoušku ze znalosti předpisů k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním. 
 
 § 11 - zvláštní případy jsou určeny pro - absolventy vysoké školy elektrotechnické a 
přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol, pracovníky 
vědeckých výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání,  učitele, kteří 
používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím.  
      Uvedení pracovníci musí buď složit předepsanou zkoušku, nebo musí být v používání zařízení 
zaškoleni a jejich znalosti musí být pravidelně ověřovány přezkoušením.  

     

ČSN 34 3100     Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 
      Tato norma stanoví základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrickém 
zařízení všech druhů a napětí a v jejich blízkosti. Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a práci  
na elektrických zařízeních a činnost nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s touto 
normou.  
      
       Norma veškeré činnosti na elektrickém zařízení důsledně rozlišuje na: 
� práci na elektrickém zařízení – montáž, revize a údržba elektrického zařízení. Sem patří také 

všechny úkony pro zajišťování pracoviště, jakož i měření přenosnými přístroji. 
� obsluhu elektrického zařízení – úkony, spojené s provozem elektrického zařízení, např. 

spínání, regulování, čtení údajů trvale namontovaných přístrojů, výměna závitových a 
přístrojových pojistek, žárovek, prohlídka zařízení a pod. 
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O kvalifikaci studentů ve školních laboratořích hovoří čl. 36 až 40, kde je stanoveno: 
� čl.36:  Žáci vysokých škol elektrotechnických se po dobu studia a jen ve školních laboratořích 

posuzují takto:  
a) žáci 1. a 2.roč. při splnění požadavku čl.33 za osoby poučené (viz. vyhl.č.50/78 Sb.) 
b) žáci 3. a vyšších ročníků, pokud složili zkoušky ze znalostí této a potřebných 

přidružených norem, za osoby znalé 
c) diplomanti, po splnění požadavků bezpečnostních předpisů podle bodu b), za osoby 

znalé s vyšší kvalifikací 
� čl.39: Žáci elektrotechnických škol, pokud splnili již před nástupem podmínky podle čl.34 

nebo 35, mohou vykonávat obsluhu a práci na elektrotechnických zařízeních v rozsahu již 
dříve získané kvalifikace 

� čl.40: Žáci elektrotechnických škol smějí vykonávat takovou obsluhu a práci na elektrickém 
zařízení, která odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, fyzické zdatnosti a 
vždy s dohledem nebo pod dozorem osoby, určené k jejich odbornému výcviku. 

 
Na základě těchto ustanovení pak vedení školy stanovilo hlavní zásady pro bezpečnost učitelů 
a studentů při práci a obsluze elektrických zařízení ve školních laboratořích. 
 

3. Hlavní zásady bezpečnosti studentů při obsluze a práci na elektrických zařízeních ve 
školních laboratořích VŠB-TU Ostrava, FEI 

 
      Základní povinnosti studentů: 
� Před zahájením své činnosti v laboratořích je povinen složit předepsanou zkoušku dle jeho 

předpokládané činnosti v dané laboratoři.( To znamená zúčastnit se přednášek ze stanovených 
předmětů (Bezpečnost práce v laboratořích FEI a Bezpečnost práce v elektrotechnice) a 
úspěšně z těchto předmětů složit zkoušku . 

� Je povinen dodržovat veškerá ustanovení platných Laboratorních řádů pro předmětné 
laboratoře 

� Nesmí vstoupit do laboratoře bez předchozího souhlasu učitele, který vede příslušná 
laboratorní měření. 

� Nesmí zapojit jakékoliv elektrické zařízení pod napětí bez předchozí kontroly a souhlasu 
učitele, který vede příslušná laboratorní měření. 

� Během laboratorních měření se nesmí bez vědomí učitele vzdálit z laboratoře 
� V případě zjištění možnosti vzniku požáru je povinen tento stav neprodleně ohlásit učiteli, 

který vede příslušná laboratorní měření, po případě sám použít hasící přístroj, který je v každé 
laboratoři umístěn. 

� V případě zjištění, že došlo k úrazu elektrickým proudem, je povinen ihned i bez předchozího 
souhlasu učitele, který vede příslušná laboratorní měření, vypnout hlavní bezpečnostní 
vypínač, kterým lze odpojit veškeré přívody k laboratorním elektrickým zařízením. Současně 
informovat o zjištěné skutečnosti učitele, který vede příslušná laboratorní měření. 

� V případě, kdy student cítí příznaky nevolnosti či jiných zdravotních potíží, musí ihned 
přerušit svou činnost na elektrickém zařízení a ihned informovat učitele, který vede příslušná 
laboratorní měření. 

� Před zahájením měření se musí student seznámit s úlohou, kterou bude měřit, s umístěním 
hlavního bezpečnostního vypínače a s umístěním hasícího přístroje 

� Od živých částí pod napětím, které je vyšší než bezpečné malé napětí, musí student při práci 
v laboratořích dodržovat bezpečnou vzdálenost bezpečná vzdálenost, která je závislá na výši 
napětí živých částí ( pro nízké napětí min. 20 cm). 
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4.  Zásady při poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem 
 

Při vzniku úrazu elektrickým proudem musí student postupovat následovně: 
1. postiženého ihned vyprostí z dosahu elektrického proudu vypnutím nebo spolehlivým  

přerušením el. obvodu v němž se postižený nachází  
1. jestliže postižený nedýchá, zavede se umělé dýchání 

       3. je-li puls postiženého nehmatný, umělé dýchání ihned doplnit nepřímou srdeční masáží 
       4. zavolat lékaře 
       5. informovat vedoucího cvičení 
 
 
Vyproštění 
Nejprve musíme postiženého vyprostit z dosahu el. proudu. Nejlépe vypnutím vypínače, 
vytažením šňůry ze zásuvky apod. Pokud to není možné, tak odtažením postiženého nebo vodiče, 
přetržením nebo přeseknutím vodiče, zkratem atd. Zachránce musí dbát na to, aby postižený po 
vypnutí proudu nespadl z výšky a nezpůsobil si úraz pádem, ale také na to, aby neohrozil sám 
sebe. Proto je nutné používat izolované pomůcky (suché tyče, hadry, záchranný hák apod.) nebo 
izolované stanoviště (stůl, bedna, pneumatika, dielektrický koberec). Nesmí se zapomenout na 
možnost úrazu krokovým napětím, zvláště pomáháme-li někomu, kdo se zranil vysokým napětím. 
Pokud postižený hoří, je nutné oheň udusit zamezením přístupu vzduchu např. dekou, kabátem 
apod. 
 
 
Ověření životních funkcí 
Po vyproštění musí zachránce zjistit, zda postižený dýchá a má hmatatelný tep (pracuje mu srdce). 
Pokud není do 7 minut obnoven přívod kyslíku do mozku, může dojít k nevratným změnám na 
mozku, i když se postiženého později podaří oživit. Některé funkce mozku mohou být trvale 
poškozeny. Proto má obnova dýchání a srdeční činnosti přednost před ošetřováním jiných 
poranění. 
 
 
Stabilizovaná (zotavovací) poloha 
        Pokud postižený dýchá, ale je v bezvědomí, uložíme ho do tzv. stabilizované polohy. 
Otočíme ho  na  bok,  spodní  nohu  natáhneme,  horní  pokrčíme v  koleni,  spodní  ruku  
pokrčíme v lokti a předsuneme  před  obličej,  hlava  se  zakloní  a  podloží  horní  rukou.  
Uvolníme  mu  oděv  kolem hrudníku, břicha a krku. Postižený se nesmí uložit na záda, protože v 
důsledku náhlého zvracení by se mohl zadusit. 
Když  je  postižený  při vědomí,  pohodlně ho uložíme, pokud možno v teple, a podáváme mu 
teplé nápoje. Nesmí vstát. V  důsledku  úrazu  může nastat poúrazový šok a s ním i problémy s 
dechem a činností srdce. 
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Umělé dýchání 
 
V případě, že postižený nedýchá, ale má hmatatelný tep, zavede se ihned umělé dýchání. Provádí 
se metodou  z  plic do  plic nebo,  pokud  to  z  nějakých  důvodů  není  možné,  metodou  jinou 
(např. metodou  Silvestra-Brosche). Aby  bylo  umělé  dýchání  účinné,  musíme  odstranit  z ústní  
dutiny překážky (nečistoty, zvratky, zubní protézu apod.). 
 
Umělé dýchání z plic do plic se provádí následujícím způsobem. 
 
    Postižený se položí na záda, podloží pod lopatkami (kabátem, rukou) a zakloní se mu hlava 
(aby došlo k uvolnění dýchacích cest). Záchrance přiklekne z boku k postiženému, položí ruku na 
jeho čelo, prsty sevře nos postiženého, zhluboka se nadechne, svými ústy obemkne ústa 
postiženého a plynule vydechuje. Umělý vdech má trvat asi 2 s. Jsou-li ústa křečovitě sevřená, 
vdechujeme do nosu, u malého obličeje do úst i nosu současně. Frekvence umělých vdechů je 10 
až 12 za minutu. Rovněž se musí sledovat, zda se postiženému při vdechu zvedá hrudník. Pokud 
tomu tak není, jsou neprůchodné dýchací cesty a musí se lépe uvolnit. 
    Když byl postižený nalezen až delší dobu po úrazu a nedýchá, začne se ihned s umělým 
dýcháním a pokračuje se až do příchodu lékaře, převezení do nemocnice, nebo dokud postižený 
nedýchá sám. 
    Při náhradní metodě umělého dýchání podle Silvestra-Brosche zachránce poklekne za hlavu 
postiženého. Jeho hlavu zakloní, natočí na stranu a do široka otevře ústa. Uchopí jeho ruce za 
předloktí, přitiskne je na hrudník, obloukem upažení je vede do vzpažení a zvolna je vrací stejnou 
cestou. Ze strany a shora je přitiskne na hrudní stěnu. Vdech trvá 2 sekundy, výdech je kratší. 
Frekvence je asi 20x za minutu. Tento způsob umělého dýchání není tak účinný jako dýchání z 
plic do plic. 
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Nepřímá srdeční masáž 
Není-li hmatatelný tep na velkých cévách, je nutno přikročit k nepřímé srdeční masáži. Přitom 
nesmí být přerušeno umělé dýchání.  
 

 
Na obnaženém hrudníku vyhledáme dolní konec hrudní kosti (místo, kde se setkávají žebra obou 
polovin hrudníku). Dlaň ruky se položí asi 3 cm nad hrudní kost.  
Na zápěstí položíme dlaň druhé ruky a zaklesneme prsty obou rukou.  

 
Nad  postiženého  se  nakloníme  tak,  abychom  s nataženými horními končetinami v loktech 
mohli stlačovat hrudní kost do hloubky 4 až 5 cm. Po stlačení se hrudní kost uvolní. To 
provádíme plynule s frekvencí 80x za minutu.  Masáž  provádíme,  dokud není hmatatelný tep 
nebo dokud se nedostaví lékař.  Je-li  k  dispozici  jen  jeden zachránce,  provádějí  se  po 15  
stlačeních hrudníku dva vdechy (umělé dýchání nesmíme přerušit). 
 

 
Přivolání pomoci 
Zachránce se snaží přivolat lékaře. Pokud je sám,  nesmí  postiženého  opustit, ale  snaží  se 
přivolat pomoc voláním. 
Přivolat  lékaře  nebo dovést  postiženého  k  lékaři  je  třeba  i při  malých úrazech el. proudem, 
kdy zdánlivě  nedošlo  k  poškození zdraví.  Průchod el. proudu tělem postiženého může způsobit 
změny na životních orgánech, jejichž příznaky se mohou projevit až později. 
 



 9 

Ošetření dalších zranění 
Případná další poranění se ošetřují až po obnovení dechu a tepu. Pouze silné tepenné krvácení je 
třeba zastavit přiložením tlakového obvazu. Když obvaz nelze použít, provede se zaškrcení 
končetiny na její horní třetině. V tom případě je nutné na lísteček vyznačit, kdy bylo škrtidlo 
přiloženo. 
Kryté zlomeniny je nejvhodnější přenechat k ošetření lékaři. V případě otevřené zlomeniny je 
třeba odstranit oblečení v místě krvácení a ránu opatrně zakrýt. Při tom se musí dát pozor, aby 
krycí vrstva příliš netlačila na úlomky kostí. 
Popáleniny druhého a třetího stupně se ošetří jen přiložením sterilní roušky, obinadla, ručníku, 
aby se zabránilo infekci při převozu zraněného. Drobné popáleniny se ochlazují vodou (ne tukem, 
jak se doporučovalo dříve).  
 
Uvědomění vedoucího pracoviště 
Okamžitě, jak to postup záchranných prací a oživovacích pokusů dovolí, je třeba o události 
uvědomit vedoucího pracoviště. 
 

  Shrnutí pojmů 
            
           Zákony 
            Normy 
            Odborná elektrotechnická kvalifikace 
            Vyhláška čís.50/1978 Sb.  
            ČSN 34 3100 – Bezpečnost práce na elektrických zařízeních  
            Obsluha elektrických zařízení 
            Práce na elektrickém zařízení 
            První pomoc při úrazu elektrickým proudem 
            Stabilizovaná poloha 
            Umělé dýchání 
            Srdeční masáž 

  

  Otázky 8 
1. Jsou České státní normy závazné 
2. Co je obsahem vyhlášky čís.50/1978 Sb. 
3. Jakou odbornou elektrotechnickou kvalifikaci musí mít studenti 1. a 2. ročníku 

elektrotechnické vysoké školy 
4. Jakou odbornou elektrotechnickou kvalifikaci musí mít studenti 3. a vyšších ročníků  

elektrotechnické vysoké školy 
5. Jaký je postup při záchraně osob v případě jejich úrazu elektrickým proudem 
6. Co je stabilizovaná poloha osoby postižené úrazem elektrickým proudem 
7. Jak se provádí umělé dýchání 
8. Jak se provádí srdeční masáž 
9. Vyjmenujte základní povinnosti studenta při práci na elektrickém zařízení 

v laboratořích 
10. Platí složení zkoušky z bezpečnostních předpisů pro činnost na elektrickém zařízení v 

laboratořích na VŠB-TU Ostrava také pro činnost studentů na elektrickém zařízení při 
jejich činnosti v jiných podnicích 
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