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1. Úvod 
 
Povinnost zaměstnavatele řešit otázku rizik plyne přímo ze zákona č. 65/1965 ve znění 
pozdějších předpisů (zákoník práce – ZP), kde v §132b odst. 1 se píše: 
„Zam ěstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik; tyto úkoly zajišťuje 
především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně způsobilého 
zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů 
v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby.“  
Tedy základním předpisem pro řešení rizik je Zákoník práce. Dále vyhláška č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
která hovoří o elektrických zařízeních v §194 - §199. 
 
K analýza elektrických rizik, nebo-li jejich rozboru by se mělo přistupovat velice odpovědně. 
Elektrická energie se vyskytuje ve všech možných činnostech člověka a setkáváme se s ní 
doslova 24 hodin denně, dnes si existenci bez ní nelze představit, proto vystavení elektrickým 
rizikům je intenzivnější a tím i vznik případného nebezpečí a to již od útlého dětství. Proto 
tolik pozornosti k těmto rizikům.  
K řešení všech rizik jsou nejvhodnějším řešením tzv. analýzy rizik, kterých je celá řada a 
rozdělují se podle způsobu vyhodnocení i druhu rizika na které se aplikují. K řešení 
elektrických rizik se hodí  bodové metody, např. Jednoduchá bodová polokvantitativní 
metoda „PNH“. Riziko je hodnoceno pomocí tří složek P, N, H a výsledky jsou pak uvedeny 
v tabulce. 

2. Riziko, jeho aspekty 

Pojem riziko je spojen s pravděpodobností nebo možností škody. Jinými slovy je to 
očekávaná hodnota škody. Je to vlastně výsledek aktivace určitého nebezpečí, která vyústí v 
určitý negativní následek, škodu.  

RIZIKO  

• je kvantitativní a kvalitativní vyjádření ohrožení, je to míra ohrožení, stupeň 
ohrožení  

• tímto pojmem se vyjadřuje pravděpodobnost, že vznikne negativní jev a zároveň i 
důsledky tohoto jevu  

• vyjadřuje, kolikrát se negativní jev vyskytne a co způsobí  
• definuje se jako kombinace pravděpodobnosti nežádoucí události a rozsahu, 

závažnosti možného zranění, škody nebo poškození zdraví. 

Riziko má vždy dva rozměry: 

• pravděpodobnost vzniku nebezpečné situace ohrožení  
• závažnost možného následku 

NEBEZPEČÍ  

• stroje, materiály, technologie a pracovní činnosti se vyznačují tím, že mohou způsobit 
neočekávaný negativní důsledek - např. poškození člověka nebo majetku. Jde o 
nebezpečí nebo nebezpečné činnosti  
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• je to podstatná, ale skrytá vlastnost nebo schopnost něčeho (materiálu, stroje, pracovní 
činnosti), která může zapříčinit vznik škody  

• je to zdroj možného ohrožení nebo škody. 

ZDROJ NEBEZPEČÍ  

• stroje, materiály, technologie a pracovní činnosti, které mají aktivní vlastnost způsobit 
negativní jev, úraz nebo škodu  

• zdroj nebezpečí je schopen aktivovat nebezpečí v konkrétním prostoru a času 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Uvedené tři pojmy spolu velice úzce souvisejí. Nebezpečí je zdrojem ohrožení a riziko 
můžeme chápat jako míru tohoto ohrožení. 

Máme-li tedy rizika řídit, omezovat, je nezbytné znát zdroje nebezpečí, charakter nebezpečí i 
pravděpodobné následky. K tomu slouží analýza, hodnocení. 
 
2.1 Analýza rizik 
 
Analýza rizik je základním a nezbytným krokem pro zvládání jakýchkoliv rizik ve 
společnosti, zvláště pak těch rizik, která ohrožují zdraví lidí a životní prostředí. Přitom 
hodnocení rizik nemůže být chápáno jako úzce technická záležitost. Je to spíše kombinace 
technických, přírodovědných a humanitních disciplin. Pokud je hodnocení rizik využíváno v 
rozhodovacích procesech, připojují se ještě aspekty ekonomické, psychologické a často i 
politické. 
Hodnocení rizik poskytuje řadu poznatků využitelných jak ve fázi prevence nežádoucí 
události, při přípravě na její zdolání, pokud by vznikla, tak i při vlastním zásahu. Získané 
poznatky o rizicích se využívají při vytváření bezpečnostní politiky, priorizaci činností, 
posuzování alternativ, alokaci zdrojů apod. ať již se jedná o podnikovou, regionální nebo 
národní úroveň. 
Vzhledem k tomu, že existuje řada způsobů a metod, kterými lze rizika hodnotit, je důležitý 
výběr vhodné metody, vhodného přístupu vzhledem k situaci, cíli a kontextu, ve kterém je 
hodnocení prováděno. 
Každý přístup a každá metoda hodnocení rizik má své výhody i své nedostatky. Volba 
vhodného přístupu a vhodné metody je proto závislá na účelu prováděného hodnocení, 
charakteru dat, která jsou k dispozici, finančních prostředcích a často i na sociálně politickém 
kontextu. 
Největší překážkou při hodnocení rizik je obvykle nedostatek dat a informací. Jedná se např. o 
údaje o selhání zařízení, selhání lidského činitele včetně charakteristik následků těchto 
selhání. Např. užití smrtelných úrazů jako jediného parametru následku může být značně 
zavádějící. Vhodnější je sledovat i méně závažné úrazy, skoro nehody, monitorovat 
koncentrace látek, expozice osob působení nebezpečných látek, apod. 
Protože hodnocení rizik slouží jako základní zdroj informací pro rozhodování, je důležité znát 
a být si vědom omezení použitých metod. Hodnocení rizik představuje provedení řady kroků 
od definování účelu hodnocení, přes identifikaci nebezpečí, sběr informací, posouzení 
následků a pravděpodobnosti jejich vzniku až po vyhodnocení závažnosti výsledků. Základní 
podmínkou je dostatečná transparentnost jednotlivých kroků jak pro uživatele výsledků 
hodnocení, tak i pro ty, jichž se následky rizik mohou dotknout. Po mnoho let bylo hodnocení 
rizik prováděno na neformálním základě. Ukazuje se však, že poznání rizika je klíčovým 
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bodem pro provádění účinné prevence a systematický přístup je nezbytný pro zajištění jejího 
úspěchu. 
V podstatě se každá analýza skládá z několika kroků stejných pro všechny metody a dále pak,  
tyto  metody  jednotlivé kroky více či méně rozvíjí. 
 
Jsou to: 
a) identifikace nebezpečí 
b) stanovení rizika, tj. posouzení pravděpodobnosti a následku (možné škody) pro každou 

nebezpečnou situaci nebo zdroj nebezpečí 
c) rozhodnutí, zda je riziko přijatelné. 
 
Hodnocení rizik založené na participativním přístupu, tj. spolupráci se zaměstnanci, poskytuje 
příležitost pro podnikové vedení a zaměstnance pochopit a souhlasit s postupem organizace, 
který 
a) je založen na společném vnímání závažnosti rizik, 
b) je nezbytný pro výkon činností organizace, 
c) bude úspěšný pro prevenci nehod, 
d) vytváření vhodných bezpečnostních opatření , 
e) stálé zlepšování a zvyšování úrovně bezpečnosti práce,  
f) snižování ztrát a škod vyplývajících z následků nehod. 
 
 
2.1.1 Základní kroky hodnocení rizik 
 
a) kategorizace/klasifikace pracovních činností: 
zpracování seznamu pracovních činností prováděných v organizaci včetně jejich 
charakteristik, 
 
b) identifikace nebezpečí: 
identifikování všech závažných zdrojů nebezpečí vztahujících se k prováděným činnostem. 
Zvážení, kdo může být poškozen nebo co může být poškozeno a jak, 
 
c) stanovení rizik: 
provedení subjektivního odhadu rizika spojeného s každým identifikovaným 
nebezpečím s uvedením plánovaných nebo stávajících bezpečnostních opatření. Při tom je 
třeba vzít v úvahu účinnost opatření a možnost jejich selhání a možné následky, 
 
d) rozhodnutí o přijatelnosti rizika:  
posouzení, zda plánované nebo existující bezpečnostní opatření jsou dostatečná a 
zajistí udržení nebezpečí pod legislativně stanovenými limity a požadavky, 
 
e) příprava nápravných opatření ke snížení rizika (jsou-li zapotřebí): 
přípravu plánu zabývajícího se problémy zjištěnými v bodech a - c. Organizace by měla 
zajistit, že nová a existující opatření jsou funkční a efektivní, 
 
f) posouzení, zda plán nápravných opatření je odpovídající: 
opětovné zhodnocení rizik s ohledem na přijatá nápravná opatření a ověření, zda riziko je 
přijatelné. To znamená, zda riziko bylo sníženo na nejnižší rozumně dosažitelnou mez. 
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Obecně není nutné provádět přesná kvantitativní hodnocení a vyjádření rizik. Komplexní 
metody vyjadřující kvantitativně riziko, jsou obvykle vyžadovány u těch  rizik, kde může jít o 
závažné následky, např. chemický průmysl, jaderná energetika apod. Ve většině organizací a 
na většině pracovištích vystačíme s jednoduššími metodami. Tyto metody posuzují rizika 
podle závažnosti na : 

• Bezvýznamné, zanedbatelné riziko  
• Akceptovatelné, méně významné riziko  
• Nežádoucí riziko  
• Významné riziko  
• Nepřijatelné riziko 

Bezvýznamné, zanedbatelné riziko, není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se 
však o 100% bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká 
organizační a výchovná opatření je třeba realizovat.  
Akceptovatelné, méně významné riziko, je nutno zvážit náklady na případné řešení nebo 
zlepšení, v případě, že se nepodaří provést technická bezpečnostní opatření ke snížení rizika, 
je třeba zavést vhodná opatření organizační. Většinou postačuje školení obsluhy, běžný dozor 
apod. 
Nežádoucí riziko, i když není urgentnost opatření tak závažná jako u rizik významných, 
bezpečnostní opatření nutno zpravidla realizovat dle zpracovaného plánu podle rozhodnutí 
vedení podniku. Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném 
časovém období. Je-li toto riziko spojeno se značnými nebezpečnými následky, musí se 
provést další zhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu, jako 
podklad pro stanovení potřeby dosažení zlepšení a snížení rizika. 
Významné riziko, vyžadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatření 
snižujících riziko na přijatelnou úroveň, na snížení rizika se musí přidělit potřebné zdroje.  
Nepřijatelné riziko , s katastrofickými důsledky, vyžadující okamžité zastavení činnosti, 
odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik. 
Práce nesmí být zahájena, nebo v ní nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníží. 
 
2.1.2 Problémy při hodnocení rizik 
Špatně připravené hodnocení vychází z pocitu, že jde o pouhé administrativní nařízení, bude  
ztrátou času a k ničemu nepovede. Navíc organizace mohou zabřednout do detailů, kde 
dokončení  hodnocení nakonec vyústí do zcela formálních záležitostí. Hodnocení rizik by 
mělo poskytnout základ pro další akce (bezpečnostní opatření). 
Pracovníci provádějící hodnocení rizik mohou vystupovat samolibě a podceňovat nebo 
nevidět rizika v důsledku profesní slepoty. Cílem je posoudit riziko nepředpojatě a objektivně. 
Hodnocení rizik by mělo být provedeno kompetentními pracovníky s praktickými 
znalostmi pracovních činností.  
Ideální je, když každý může přispět k hodnocení rizika tím, že se aktivně účastní hodnocení. 
Např.: sdělí své zkušenosti, názory a poznatky. Ve velkých organizacích se s výhodou 
využívá externích  pracovníků jako vedoucích hodnotitelských týmů. Ti by měli být školeni v 
užívaných technikách a schopni poskytnout potřebné rady. 
 
2.1.3 Hodnocení rizik v praxi 
Popisovaný postup lze použít na hodnocení všech nebezpečí ohrožujících život, zdraví i 
životní (pracovní) prostředí. Při hodnocení rizik je důležité zachovat integrovaný postup. Dále 
jsou  uváděna  základní hlediska, která je třeba vzít v úvahu při hodnocení rizik: 
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1. návrh předběžného jednoduchého hodnocení rizik  
2. kritéria pro kategorizaci pracovních činností a informací potřebných o každé činnosti.   
3. metody identifikování a kategorizace nebezpečí  
4. postupy pro informační rozhodnutí o rizicích  
5. popsání odhadnutých úrovní rizika  
6. kriteria pro rozhodování o přijatelnosti rizika a přiměřenosti přijatých opatření  
7. časový plán přijímání a realizace nápravných opatření  
8. preferované metody řízení rizik  
9. kriteria pro posuzování přiměřenosti „akčního“ plánu. 

Předběžné (jednoduché) hodnocení rizik  
Organizace by měla připravit jednoduchý způsob, který bude užit při záznamu poznatků z 
hodnocení rizik. Měl by zahrnovat: 

1. pracovní činnost  
2. nebezpečí  
3. bezpečnostní opatření  
4. ohrožený personál (zaměstnanci/ostatní)  
5. pravděpodobnost škody  
6. závažnost škody  
7. úroveň rizika  
8. nápravná opatření  
9. administrativní náležitosti (např. jména hodnotitelů, datum aj.) 

Organizace by měla vypracovat svůj vlastní postup pro hodnocení rizik, postup zkoušek a 
monitorování chování pracovního systému.   
 
Kategorizace pracovních aktivit 
Pro hodnocení rizik je nezbytné vypracovat seznam pracovních činností, sdružit je 
smysluplným způsobem do skupin a získat o nich potřebné informace. Je nezbytné zahrnout 
nejen činnosti, které se denně opakují, ale i ty, které se provádějí pouze občas, např. některé 
úkoly při údržbě. Možný způsob klasifikace pracovních činností zahrnuje: 

1. geografické území (prostor) uvnitř/vně zařízení organizace,  
2. stavy výrobního (pracovního) procesu a nebo poskytování služeb,  
3. plánované a neplánované práce,  
4. definované úkoly (např. řízení motorového vozidla). 

Požadavky na informace o pracovních činnostech 
Při posuzování nebezpečí (rizik) spojených s výkonem jednotlivých činností je důležité mít co 
nejúplnější informace o jejich charakteru a způsobu provádění. 
Informace požadované pro každou činnost zahrnují: 

1. úkoly, které mají být provedeny: jejich trvání a frekvence  
2. lokalitu (místo), kde má být práce vykonána  
3. kde se normálně/příležitostně úkoly vykonávají  
4. kdo může být ovlivněn důsledky prováděné práce (návštěvníci, smluvní partneři, 

veřejnost aj.)  
5. výcvik/školení, které personál k provedení úkolů absolvoval  
6. psané pokyny/směrnice pro provádění úkolů  
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7. nástroje, které k výkonu činnosti mají být použity  
8. výrobní/uživatelské instrukce/návody pro užití/údržbu zařízení a nástrojů  
9. obsah a doporučení z bezpečnostních listů týkajících se chemických látek nebo 

přípravků  
10. požadavky příslušných zákonů, vyhlášek a norem vztahující se k prováděné práci, 

užitému zařízení nebo chemické látce  
11. bezpečnostní opatření, která by měla být použita  
12. údaje o nehodovosti, úrazech, haváriích, poruchách aj., spojených s prováděnou 
činností, zařízením nebo látkou, získanými z informačních zdrojů uvnitř i vně 
organizace  

13. nalezení jakýchkoli hodnocení vztahujících se k pracovní činnosti. 

Identifikování zdroj ů nebezpečí 
Identifikovat nebezpečí umožní odpověď na tři základní otázky: 

1. existuje zdroj poškození kdo/co může způsobit škodu?  
2. kdo/co může být poškozeno?  
3. jak může poškození nastat? 

Nebezpečí, které jasně může mít pouze zanedbatelný potenciál vzniku poškození, nemusíme 
uvažovat. 
 
Základní kategorie nebezpečí 
Pro identifikování nebezpečí je užitečné kategorizovat nebezpečí do skupin, např.: 

1. mechanická  
2. elektrická  
3. radiační  
4. chemická  
5. oheň a exploze 

Dobrým vodítkem mohou být příklady nebezpečí, které se vztahují na určité pracovní činnosti 
a situace, např. 
 
a) pracovní zařízení 

• nedostatečná ochrana rotujících a pohyblivých částí  
• volný pohyb částí nebo materiálu (padajících, válejících se, klouzajících, 

překlapujících, odlétávajících, houpajících se, bortících se), které mohou zasáhnout 
člověka  

• pohyb strojů a dopravních prostředků  
• zachycení, pořezání, vtáhnutí, bodnutí, úder, odření, pohmoždění, amputace 

(mechanická ohrožení) 

b) pracovní zvyklosti a uspořádání pracoviště 

• nebezpečné povrchy (ostré hrany, rohy, špice, drsné povrchy, kluzké povrchy, 
vyčnívající části)  

• práce ve výškách  
• práce v nevhodné poloze (jednostranná zátěž)  
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• omezené prostory (práce mezi pevnými částmi)  
• zakopnutí a uklouznutí (vlhké a kluzké povrchy)  
• stabilita pracovníka  
• vliv užívání OOPP a jiné aspekty práce  
• pracovní technik a metody  
• vstupy práce v uzavřených prostorách 

c) používání elektřiny 

• hlavní vypínače strojů  
• elektrická instalace  
• elektrická zařízení, ovladače, izolace  
• přenosná elektrická zařízení  
• elektrická energie, která může způsobit požár nebo výbuch  

d) expozice látkami ohrožujícími zdraví 

• vdechnutí, požití nebo absorpce kůží včetně aerosolů a jemných částic  
• používání hořlavých a výbušných materiálů  
• používání toxických látek  
• přítomnost žíravin  
• reaktivní látky  
• dráždivé látky  

e) expozice fyzikálními faktory 

• elektromagnetické záření (tepelné, RTG, ionizující)  
• lasery  
• hluk a ultrazvuk  
• vibrace  
• horké látky a prostředí  
• studené látky a prostředí  
• média pod tlakem 

f) expozice biologickými faktory 

• riziko infekce mikroorganizmy, exo-a endo-toxiny  
• přítomnost alergenů 

g) faktory prostředí a pracovních klimatických poměrů 

• nevhodné osvětlení  
• nevhodná teplota, vlhkost, větrání  
• znečištění, nepořádek 

h) vztah pracovního místa a lidského faktoru 

• bezpečnostní systém závisí na získání a zpracování přesných informací  
• závislost na znalostech a schopnostech personálu závislost na dobré komunikaci a 

správných pokynech na změnu podmínek  
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• důsledek předpokládaného neplnění bezpečných pracovních postupů  
• vhodnost OOPP  
• slabá motivace pracovat bezpečně  
• ergonomické faktory 

j) organizace práce 

• pracovní podmínky  
• faktory pracovního procesu (noční práce, odpočinek ...)  
• údržba, hlavně bezpečnostních zařízení  
• zajištění vyšetřování úrazů a mimořádných situací 

k) ostatní faktory 

• nebezpečné jednání jiných osob  
• práce se zvířaty  
• nepříznivé povětrnostní podmínky  
• střídání pracovišť  
• práce pod vodou atd. 

 
2.2 Vyhodnocení rizika 
 
Hodnocení rizik se může vykonat v různých formách, což záleží na získaných informacích, 
možností posuzovatelů, ale i účelu posuzovaných rizik, druhu ohrožení apod. Příkladem 
takového hodnocení může být např. Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda „PNH“, 
podrobněji popsaná níže, která je v další části použita v problému řešení a vyhodnocení 
konkrétních rizik, v tomto případě elektrických rizik na pracovištích katedry obecné 
elektrotechniky, konkrétně, administrativní část katedry – sekretariát a laboratoře pro studijní 
měření. 
 
Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda „PNH“ 
Pomocí této jednoduché metody se vyhodnocuje příslušné riziko ve třech jeho složkách, a to 
s ohledem na :  
 1. pravděpodobnost vzniku      (P), 
 2. pravděpodobnost následků  (N) – závažnost a  
 3. názor hodnotitelů                  (H). 
 
ad1) odhad pravděpodobnosti (P) , se kterou může uvažované nebezpečí opravdu  nastat, je 

stanoven dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5, kde je 
zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kriteria jednotlivých nebezpečí a ohrožení. 

 
ad2)  rovněž pro stanovení pravděpodobnosti následků (N), tj. závažnosti nebezpečí, je 

stanovena stupnice od 1 do 5.  
 
ad3) v položce (H), v němž se zohledňuje míra závažnosti ohrožení, počet ohrožených  osob, 

čas působení ohrožení, stáří a technický stav technologických zařízení, objektů apod., 
úroveň údržby, kumulace rizik, dynamičnost rizika, možnost zajištění první pomoci, 
vliv pracovního systému, pracovního prostředí a pracovních podmínek, psychosociální 
rizikové faktory, případně i další vlivy potencující riziko. 
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         P – pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí  
 

Nahodilá 1 
Nepravděpodobná  2 
Pravděpodobná  3 
Velmi pravděpodobná  4 
Trvalá  5 

 
          N – možné následky ohrožení  
 

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti  1 
Absenční úraz (s pracovní neschopností) 2 
Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci  3 
Těžký úraz a úraz s trvalými následky  4 
Smrtelný úraz 5 

           
         H – názor hodnotitelů 
 

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  1 
Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení  2 
Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 3 
Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí  4 
Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a 
následky ohrožení a nebezpečí  

 
5 

 
  
Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je použito následující specifikace, která se 
zaznamenává do sloupců „P“, „N“ „H“  v tabulce. 
Celkové hodnocení rizika  lze pak následovně po stanovení jednotlivých činitelů získat 
součinem, jehož výsledkem je pak ukazatel míry rizika – R. 
 

R = P x N x H 
 

Rizikový 
stupeň 

R Míra rizika 

I.  > 100 Nepřijatelné riziko 
II. 51 ÷ 100 Nežádoucí riziko 
III. 11 ÷ 50 Mírné riziko 
IV. 3 ÷ 10 Akceptovatelné riziko 
V. < 3 Bezvýznamné riziko   

 
  
Bodové rozpětí vyjadřuje naléhavost úkolů přijetí opatření ke snížení rizika a prioritu 
bezpečnostních opatření, který by měl být obsažen v plánu zvýšení úrovně bezpečnosti, jenž 
by měl být součást vyhodnocení a dokumentace rizik. Při stanovení kategorie závažnosti 
vyhodnocených rizik je možné rozdělení do pěti rizikových stupňů (I. až V.) a celkové 
hodnocení míry rizika (R) je pak následující:  
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           I. Nepřijatelné riziko s katastrofickými důsledky, vyžadující okamžité zastavení 
činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení 
rizik. Práce nesmí být zahájena, nebo v ní nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníží. 
 
 II. Nežádoucí riziko vyžadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních 
opatření snižujících riziko na přijatelnou úroveň, na snížení rizika se musí přidělit potřebné 
zdroje.  
 
 III. Mírné riziko, i když není nutnost opatření tak závažná jako u rizik kategorie II. 
Bezpečnostní opatření nutno zpravidla realizovat dle zpracovaného plánu podle rozhodnutí 
vedení podniku. Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném 
časovém období. Je-li toto riziko spojeno se značnými nebezpečnými následky, musí se 
provést další zhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu, jako 
podklad pro stanovení potřeby dosažení zlepšení a snížení rizika. 
 
 IV. Akceptovatelné riziko, riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno zvážit 
náklady na případné řešení nebo zlepšení, v případě, že se nepodaří provést technická 
bezpečnostní opatření ke snížení rizika, je třeba zavést vhodná opatření organizační. Většinou 
postačuje školení obsluhy, běžný dozor apod. 
 
 V. Bezvýznamné riziko, není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 
100% bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká organizační a 
výchovná opatření je třeba realizovat.  

 
 
3. Příklady hodnocení rizik 
 
Možná rizika byla zpracována na základě pracovních náplní administrativních pracovníků 
sekretariátu katedry a na základě činností studentů na elektrických zařízeních v laboratořích 
katedry při laboratorních měřeních.  
Hodnocení rizik jsou uvedena v následujících tabulkách a jsou rozdělena následovně: 
     
3.1 Administrativní část katedry – sekretariát – činnost na elektrických zařízeních, 
obsluha počítačové sestavy, ventilátoru, kávovaru, atd. 
 
Identifikace nebezpečí: 
- úrazy následkem zasažení pracovníků elektrickým proudem, při úmyslném dotyku živé části 
po odstranění krytů (neodborné opravy) 
- úrazy následkem zasažení pracovníků elektrickým proudem, při nahodilém dotyku živých 
nebo neživých částí pod proudem při poruše 
- úrazy následkem úleku při průchodu elektrického proudu tělem postiženého a následný pád 
- úrazy následkem zasažení pracovníků elektrickým proudem, při vytržení přívodní šňůry 
nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací pracovníky 
 
3.2 Laboratoře katedry- činnost na elektrických zařízeních, laboratorní měření studentů 
 
Identifikace nebezpečí: 
- úrazy následkem zasažení studentů elektrickým proudem, při úmyslném dotyku živé části po 
odstranění krytů 
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- úrazy následkem zasažení studentů elektrickým proudem, při   nahodilém dotyku s živými 
částmi 
- úrazy následkem zasažení studentů elektrickým proudem, při nahodilém dotyku neživých 
částí pod proudem při poruše 
- úrazy následkem zasažení studentů elektrickým proudem při vytržení přívodní šňůry 
nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací,  záměně fázového a ochranného vodiče při 
neodborném připojení přívodní šňůry 
- úrazy následkem zasažení studentů elektrickým proudem, při porušení izolace připojených 
pohyblivých přívodů a šňůr 
- úrazy následkem úleku při průchodu elektrického proudu tělem postiženého a následný pád 
 
Pro posouzení jednotlivých rizik byla použita Jednoduchá bodová polokvantitativní 
metoda „PNH“  zmíněná již výše a výsledky jsou zaznamenány do níže uvedených tabulek 
(výběr). 
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3.1.1  Tabulka rizik – administrativní část 
 

VYHODNOCENÍ 
ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA 

Druh činnosti Zdroj rizika Identifikace 
nebezpečí 

P N H R 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Opatření k omezení rizika 

Elektrická 
zařízení – úraz 
elektrickým 
proudem 

úrazy následkem 
zasažení 
pracovníků 
elektrickým 
proudem, při 
úmyslném 
dotyku živé části 
po odstranění 
krytů  

1 3 3 9  organizační opatření: 
 - pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou elektrických 
zařízení a proveden zápis ve smyslu §3, vyhl. 50/1978 Sb.; 
 - dodržování zákazu odstraňování krytů; 
 - otvírání přístupů k elektrickým částem; 
 - respektování bezpečnostních sdělení; 
 technická opatření: 
 - vhodné krytí elektrických zařízení dle CSN 33 0330; 

Administrativ
ní část katedry 
– sekretariát – 
činnost na 
elektrických 
zařízeních, 
obsluha 
počítačové 
sestavy, 
ventilátoru, 
kávovaru, atd.  

Elektrická 
zařízení – úraz  
elektrickým 
proudem 

úrazy následkem 
zasažení 
pracovníků 
elektrickým 
proudem, při 
nahodilém 
dotyku živých 
nebo neživých 
částí pod 
proudem při 
poruše 

3 4 4 48 organizační opatření: 
 - pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou elektrických 
zařízení a proveden zápis ve smyslu §3, vyhl. 50/1978 Sb.; 
technická opatření: 
 - vedení katedry musí zajistit pravidelné kontroly a revize přenosných 
elektrických zařízení a prodlužovacích šňůr dle CSN 33 1610*; 
 - zajištěna vhodná ochrana při poruše a dostatečně rychlé  odpojení od 
zdroje elektrické energie (ochrana pospojováním, přídavná izolace, 
oddělení obvodů) ; 
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Elektrická 
zařízení – úraz 
elektrickým 
proudem 
 
 

úrazy následkem 
úleku při 
průchodu 
elektrického 
proudu tělem 
postiženého a 
následný pád 

1 3 2 6 organizační opatření: 
 - pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou elektrických 
zařízení a proveden zápis ve smyslu §3, vyhl. 50/1978 Sb.; 
 - vhodné uspořádání pracoviště, co nejlepší ergonomické      podmínky; 

Elektrická 
zařízení – úraz 
elektrickým 
proudem 
 

úrazy následkem 
zasažení 
pracovníků 
elektrickým 
proudem, při 
vytržení 
přívodní šňůry 
nešetrnou, 
nežádoucí nebo 
zakázanou 
manipulací 
pracovníky  

3 3 3 27  technická opatření: 
 - spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným 
vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako 
poslední;  
 - šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami ;  
 - udržování elektrických kabelů a elektrických přívodů v dobrém 
technickém stavu ( např. proti mechanickému poškození, vytržení ze 
svorek, vhodné umístění, netahat přes frekventovaná místa, apod.) ; 
  - šetrné zacházení s elektrickými přívody pracovníky při manipulaci 
s elektrickými zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;  
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3.2.1 Tabulka rizik – laboratoře katedry 
 
 

VYHODNOCENÍ 
ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA 

Druh činnosti Zdroj rizika Identifikace 
nebezpečí 

P N H R 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Opatření k omezení rizika 

Laboratoře 
katedry- činnost 
na elektrických 
zařízeních, 
laboratorní 
měření studentů  

Elektrická 
zařízení – úraz 
elektrickým 
proudem 

úrazy následkem 
zasažení studentů 
elektrickým 
proudem, při 
úmyslném 
dotyku živé části 
po odstranění 
krytů  

1 3 3 9  organizační opatření: 
 - studenti musí být prokazatelně poučeni ve smyslu §4, vyhl.č. 50/ 
1978 Sb.; 
 - vyučující musí mít složeny zkoušky minimálně dle §11, vyhl.č. 
50/ 1978 Sb.; 
 - musí být zpracován laboratorní řád; 
 - respektování bezpečnostních sdělení; 
 technická opatření: 
 - vhodné krytí elektrických zařízení dle CSN 33 0330 
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Elektrická 
zařízení – úraz 
elektrickým 
proudem 

úrazy následkem 
zasažení studentů 
elektrickým 
proudem, při   
nahodilém 
dotyku s živými 
částmi  

3 3 4 36 organizační opatření: 
 - studenti musí být prokazatelně poučeni ve smyslu §4, vyhl.č. 50/ 
1978 Sb.; 
 - vyučující musí mít složeny zkoušky minimálně dle §11, vyhl.č. 
50/ 1978 Sb.; 
technická opatření: 
 - vyloučení činností, při nichž by se student dostal do styku s 
živými částmi pod napětím;  
 - zabránění neodborných zásahů do elektrické instalace;  
 - dodržování zákazu omotávání elektrických kabelů kolem 
kovových konstrukcí; 
 - veškerá měření provádět s napětím bezpečným; 
 - při měřeních s napětím nebezpečným a s ohledem na složitost 
měření stanovit nebo omezit počet studentů; 
 - veškerá měření při použití napětí nebezpečného zapojovat a 
kontrolovat ve stavu bez napětí, po provedení kontroly vedoucí 
cvičení provede zapojení; 
 - na všech laboratorních pultech umístěno STOP tlačítko, které 
odpojí všechny svorky pultu od zdroje;  
 - umístění centrálního STOP tlačítka v laboratoři, které odpojí 
všechny pulty; 
 - přístup k živým částem rozvaděčů musí být zajištěn kryty 
odstranitelné pouze nástrojem; 
 - veškeré vývody na které se připojují měřící přístroje provést jako 
bezpečnostní svorky, tzn. aby při připojování nemohlo dojít 
k nahodilému doteku živé části; 
 - dodržovat minimální vzdálenosti 20 cm od živých částí; 
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4. Závěr 
 
Z tabulek vyplývá, že nejzávažnější rizika jsou rizika při nahodilém dotyku živých částí nebo 
při nahodilém dotyku neživých částí na kterých se vlivem poruchy objevilo napětí, dále pak 
rizika plynoucí z  mechanického poškození elektrických zařízení. I když jsou to rizika mírná 
v prvém případě a akceptovatelná v druhém musí se na ně brát ohled a uskutečnit patřičné 
kroky úměrné těmto rizikům. V prvé řadě by to mělo být patřičné seznámení zaměstnanců 
s těmito riziky a upozornění na ně a ve druhém pak poučení studentů před zahájením 
laboratorních měření a dobrá organizace při těchto měřeních, což plyne ze správného postoje 
vyučujících k této problematice.  
Zaměstnanci i studenti by také měli ovládat základní znalosti první pomoci při úrazu 
elektrickým proudem včetně umělého dýchání a masáže srdce. Samozřejmě prvořadým 
úkolem je předcházet těmto mimořádným situacím, přesto statistiky u nás i v zahraničí (přes 
pokles smrtelných úrazů) poukazují na tyto jevy a i když 12 případů smrtelných úrazů v ČR 
za rok 2002  se může někomu zdát jako uspokojující, ztráta života je přece jen nejvyšší daň za 
případnou nepozornost nebo neznalost. Proto by se měla největší pozornost obrátit na 
organizační opatření a s tím související legislativu a informovanost laiků . 
Legislativně upravit oblast bezpečnosti technických zařízení tak, aby odpovídala současnému 
stavu techniky a současným požadavkům na jejich bezpečnost, není snadné. Po řadě pokusů 
se potvrdilo, že pouhé úpravy stávajících legislativních předpisů platných několik desítek let 
tuto oblast vyřešit nemohou. 
Přitom snahou i v oblasti elektrických zařízení je nastavit takové podmínky, které budou 
jednoznačné a srozumitelné, které řadu požadavků zpřísní a zpřesní, ale i zjednoduší. 
Vytvořen by měl být jak pro podnikatele v elektrotechnice, tak pro provozovatele 
elektrických zařízení, ale i pro osoby provádějící na elektrických zařízeních činnosti takový 
rámec, v němž se budou, pokud možno bez zásadních změn, nějakou dobu pohybovat a který 
jim vytvoří podmínky i pro provádění činností v zahraničí. 
V oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení byla přijata nová koncepce s tím, že 
samostatným zákonem bude upravena oblast bezpečnosti práce a samostatným zákonem 
oblast bezpečnosti technických zařízení (tato oblast se týká též elektrických zařízení). 
Řada připravovaných legislativních předpisů se bude týkat přímo elektrotechniků a činností, 
které provádějí. Většina však bude zaměřena na oblast bezpečnosti práce obecně (ovšem i toto 
se bude týkat elektrotechniků jako zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří se činnostmi v oboru 
elektro zabývají). 


