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1 Úvod 

 Bakalářská práce se zabývá vyhledáváním rizik elektrických zařízení. Téma jsem si 

vybral, protože mám elektrotechnické středoškolské vzdělání.  

 Po úvodu následuje vysvětlení základní terminologie a definic. V dalších čtyřech 

kapitolách je uvedeno rozdělení elektrických zařízení dle účelu, napětí, druhu proudu, 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem, provozní spolehlivosti a povinnosti vyplývající 

z legislativy.  

 Není opomenuto ani na povinnosti provozovatelů elektrických zařízení, v návaznosti 

na prostředí a provádění revizí, které patří mezi velmi podstatné, a vedení dokumentace 

elektrických zařízení. V dalších dvou kapitolách jsou vyhledána a vyhodnocena rizika 

elektrických zařízení a jejich druhy s návrhem jejich opatření.  

 Podstatné je shrnutí zhodnocení vyhledávání rizik elektrických zařízení v závěru. 

Součástí bakalářské práce je i seznam literatury. 

 Nebezpečí závažných úrazů elektrickým proudem se vyskytuje již od nízkého napětí 

(dnes 230/400 V), kde podceňování nebezpečí může vést až ke smrtelným následkům. 

Vzhledem ke svému rozšíření do každodenního a běžného života a používání u veškerého 

obyvatelstva včetně dětí dostávají elektrická zařízení charakter téměř všeobecných 

technických zařízení. [18]  

 Elektřinu obecně nemůžeme vnímat svými smysly, vyjma hmatu, čímž se pro nás 

stává mnohem nebezpečnější. Fakt, že elektřinu poznáme pouze hmatem, vede u člověka 

neznalého prostředí (bez elektrotechnického vzdělání), vyskytujícího se v blízkosti 

elektrického zařízení, ke zvýšení rizika úrazu.  

 Povinnost vyhledávat, hodnotit a odstraňovat rizika je uložena zaměstnavateli 

zákoníkem práce. Zaměstnanci mají povinnost dbát podle svých možností o vlastní 

bezpečnost i o bezpečnost svých spolupracovníků. Skutečnost je však taková, že vyhledávání 

rizik se zanedbává. Zaměstnavatelé většinou nemají prostředky a zaměstnanci se bojí cokoliv 

hlásit ze strachu, že přijdou o zaměstnání. Proto cílem této bakalářské práce je vyhledávání 

rizik elektrických zařízení a jejich řízení. 
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2 Termíny a definice 

 Na úvod je nutné seznámit se s terminologií, která je v mé bakalářské práci užita. 

Elektrické zařízení (EZ) – zahrnuje všechna elektrická zařízení, která jsou určena 

pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie, zahrnuje zdroje energie, jako 

jsou baterie, kondenzátory a všechny ostatní zdroje akumulované elektrické energie. [1] 

Elektrický spotřebič – zařízení, které využívá elektrickou energii přeměnou v jinou energii, 

ve smyslu normy ČSN 330120 se za elektrický spotřebič považuje též vstupní vinutí 

transformátoru nebo měniče. [2] 

Elektrická instalace – sestava vzájemně spojených elektrických předmětů, mající 

koordinované charakteristiky, sloužící k plnění jednoho nebo několika určených úkolů. [19] 

Riziko – kombinace pravděpodobnosti a stupně možného zranění nebo škody na zdraví 

osoby, která je při práci vystavena riziku nebo rizikům. [1] 

Elektrické riziko – možnost zranění nebo škody na zdraví lidí, hospodářských zvířat a škody 

na majetku působením elektrické energie. [1] 

Elektrický zdroj – zařízení nebo jeho část, které dodávají elektrickou energii obvodu, 

ve smyslu normy ČSN 330120 se za elektrický zdroj považuje též výstupní vinutí 

transformátoru nebo měniče. [2] 

Pravidelná kontrola a zkouška – zkoušení prováděné ve stanovených intervalech ke snížení 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem. [3] 

Údržba – údržba prováděná ve stanovených intervalech ke snížení nebezpečí elektrickým 

proudem a vzniku poruchy. [3] 

Oprava – uvedení do původního bezpečného a zamýšleného provozního stavu. [3] 

Kontrola elektrického spotřebiče – činnost, při které se prohlídkou a zkouškou chodu 

zjišťuje technický stav spotřebiče. [4] 

Revize elektrického spotřebiče – souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením 

a zkoušením zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti. Součástí revize spotřebiče je 

vypracování dokladu o revizi. [4] 
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3 Rozdělení elektrických zařízení 

Dle ČSN 33 0010 Rozdělení a pojmy, můžeme elektrická zařízení rozdělit podle: 

a) účelu, 

b) napětí, 

c) druhu proudu, 

d) nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 

e) provozní spolehlivosti. 

3.1 Podle účelu 

Elektrická zařízení se podle účelu dělí na [5]: 

• Silová zařízení – elektrická zařízení sloužící k výrobě, přeměně, přenosu a rozvodu 

elektrické energie a k její přeměně v práci nebo jiný druh energie (účelem silových 

zařízení je využití elektřiny jako formy energie). 

• Sdělovací zařízení – elektrické zařízení sloužící k přenosu, zpracování, záznam 

a reprodukci informací v jakékoliv formě (účelem sdělovacích zařízení je využití 

elektřiny k přenosu nebo zpracování informací). 

• Řídicí zařízení – elektrická zařízení, které slouží k ovládání, měření, řízení, 

ochraně, sledování a kontrole ostatních elektrických a neelektrických zařízení. 

• Zvláštní zařízení – elektrické zařízení, které slouží k zvláštním účelům, jiným než 

zařízení silová, sdělovací nebo řídicí. (Jsou to např. elektrická zařízení 

zdravotnická nebo laboratorní). 

3.2 Podle napětí 

Rozdělení elektrických zařízení podle napětí (kategorie napětí) je uvedeno 

v Tabulce 1. Kategorie napětí se přiřazují podle nejvyšší z hodnot jmenovitých napětí mezi 

jakýmkoliv vodičem, zařízení a zemí (sloupec 4. Tabulky 1), nebo podle nejvyšší z hodnot 

jmenovitých napětí mezi jakýmikoliv vodiči zařízení (sloupec 5. a 6. Tabulky 1).  
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Pro určení všech kategorií napětí platí jmenovité napětí sítě. Pro zařízení zařazovaná 

do kategorií napětí A, B, C, D musí do příslušné kategorie napětí spadat jak jmenovité, tak 

i nejvyšší napětí sítě. Jmenovité a nejvyšší napětí sítí jsou stanovena v ČSN 33 0120, kde jsou 

uvedena v efektivních hodnotách. Akumulátorová zařízení se zařazují podle napětí 

při vybíjení. [5] 
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Tabulka 1: Rozdělení elektrických zařízení podle napětí a rozdělení napětí do kategorií [5] 

Jmenovité napětí 

V uzemněné soustavě V izolované 
soustavě Kategorie 

napětí 
Označení 

napětí Název napětí
Mezi 

vodičem a 
zemí 

Mezi vodiči Mezi vodiči 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I mn 

Zařízení 

malého 

napětí 

Do 50 V**) 

včetně 

Do 50 V**) 

včetně 

Do 50 V**) 

včetně 

II nn 

Zařízení 

nízkého 

napětí 

Nad 50 V 

do 600 V 

včetně 

Nad 50 V*) 

do 1000 V*) 

včetně 

Nad 50 V*) 

do 1000 V*) 

včetně 

A vn 

Zařízení 

vysokého 

napětí 

Nad 0,6 kV 

a menší než 

30 kV 

Nad 1 kV 

a menší než 

52 kV 

Nad 1 kV 

a menší než 

52 kV 

B vvn 

Zařízení 

velmi 

vysokého 

napětí 

Od 30 kV 

a menší než 

171 kV 

Od 52 kV 

a menší než 

300 kV 

Od 52 kV 

a menší než 

300 kV 

C zvn 

Zařízení 

zvlášť 

vysokého 

napětí 

- 

Od 300 kV 

do 800 kV 

včetně 

- 

D uvn 

Zařízení ultra 

vysokého 

napětí 

- Nad 800 kV - 

*Sdělovací zařízení s napětím mezi vodiči v izolované soustavě do 85 V včetně se pokládají za zařízení malého 

napětí. Sdělovací zařízení se jmenovitým napětím 60 V proti zemi a vyzváněcí obvody s napětím do 150 V se 

budují podle předpisů pro zařízení malého napětí a ověřují se při zkouškách elektrické odolnosti napětím 500 V. 

**Pro stejnosměrná zařízení je hranicí mezi malým a nízkým napětím 120 V, hranicí mezi nízkým a vysokým 

napětím je pro stejnosměrná zařízení napětí 1500 V. 
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3.3 Podle druhu proudu 

Elektrická zařízení se podle druhu proudu dělí na zařízení [5]: 

• Stejnosměrná (ss) – zařízení na stejnosměrný proud. 

• Střídavá (st) – zařízení na střídavý proud. 

Střídavá zařízení silová lze dále dělit podle: 

a) Podle počtu fází na zařízení: 

 jednofázová, 

 trojfázová, 

 vícefázová. 

b) Podle kmitočtu napájecího proudu na zařízení: 

 nízkofrekvenční (nf) – kmitočet do 60 Hz, 

 středofrekvenční (sf) – kmitočet nad 60 Hz do 10 000 Hz včetně, 

 vysokofrekvenční (vf) – kmitočet nad 10 000 Hz (do 300 MHz včetně). 

Střídavá zařízení sdělovací se podle kmitočtu proudu nebo elektromagnetického 

vlnění, pomocí nichž se přenáší informace, dělí na zařízení: 

• nízkofrekvenční (nf) – do 9 kHz včetně, 

• vysokofrekvenční (vf) -  nad 9 kHz do 3 THz. 

3.4 Podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Elektrická zařízení se podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem dělí na [5]: 

• Silnoproudá zařízení – zařízení, v nichž při obvyklém užívání mohou vzniknout 

proudy nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem. 

• Slaboproudá zařízení – zařízení, v nichž při obvyklém užívání nemohou vzniknout 

proud, nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem. 
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3.5 Podle provozní spolehlivosti 

Elektrická zařízení se podle provozní spolehlivosti dělí na [5]: 

• Zařízení se zvýšenou provozní spolehlivostí – zařízení, jejichž účelem je 

zabezpečení lidských životů, zajištění chodu důležitých zařízení nebo objektů, 

musí být postavena a provozována tak, aby se vyloučila jejich selhání, pokud je to 

technicky možné. 

• Zařízení s obvyklou provozní spolehlivostí – zařízení, jejichž selhání může 

způsobit podstatné ohrožení a zastavení výroby (aniž při tom nastane ohrožení 

osob). 

• Jednoduchá zařízení – zařízení, jejichž selhání nemůže způsobit ohrožení lidských 

životů ani výroby. 
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4 Povinnosti vyplývající z legislativy 

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákoník práce je základní předpis, který v § 102, § 103, § 104 ukládá zaměstnavateli 

povinnost vyhledávat rizika, hodnotit jejich nebezpečí a odstraňovat je. Další povinností je 

přidělování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) zaměstnancům 

a kontrola jejich používaní. Zaměstnavatel musí zajistit školení zaměstnanců a seznámit je 

s riziky, které se vyskytují na pracovišti. [8] 

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 

a nářadí musí být [9]: 

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

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 

zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

Tímto nařízením se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. [10] 

Pro práci na elektrickém zařízení jsou doporučeny tyto OOPP [1, 14]: 

• dielektrické rukavice, 

• dielektrická ochranná přilba, 

• ochranné brýle nebo obličejový štít, 

• ochranná obuv s podešvemi, 

8 



 

• gumový koberec pro elektrotechniku, 

• zkratovací a zemnící zařízení, 

• vybíjecí zařízení, 

• ochranné pásy, 

• záchranné háky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

na pracovišti a v pracovním prostředí. V příloze pak uvádí další podrobnější požadavky, 

mimo jiné i pro elektrické instalace. V devíti bodech jsou zde obsaženy požadavky 

na bezpečnost elektrických zařízení. [11] 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Stanoví, jakou kvalifikaci musí mít pracovníci pro obsluhu elektrických zařízení všech 

druhů a napětí a také pro práci na nich nebo jejich blízkosti, kde práce v sobě zahrnuje 

obsluhu, montáž elektrických zařízení, jejich údržbu a revize. [13] 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., klasifikuje pracovníky do následujících kategorií [13]: 

Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání  

• § 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 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 odborným elektrotechnickým vzděláním  

• § 5 Pracovníci znalí – jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání a po zaškolení 

složili zkoušku ve stanoveném rozsahu.  
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Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací  

• § 6 Pracovníci pro samostatnou činnost.  

• § 7 Pracovníci pro řízení činnosti.  

• § 8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem 

a pracovníci pro řízení provozu.  

• § 9 Pracovníci pro provádění revizí.  

• § 10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování.  

• § 11 Kvalifikace ve zvláštních případech.  

Organizace nesmí pověřovat činností, řízením činnosti, samostatným projektováním 

nebo řízením projektování a prováděním revizí pracovníky, kteří nemají odpovídající 

kvalifikaci podle vyhlášky 50/1978 Sb. [13] 
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5 Povinnosti provozovatelů v návaznosti na prostředí 

a provádění revizí 

Specifické vlastnosti elektrického proudu si vynucují, aby se elektrickému zařízení 

a práci na něm věnovala mimořádná pozornost. Při poruše se může napětí objevit 

i na místech, kde to člověk nepředpokládá, a prostřednictvím vodivých cest (vodivá 

konstrukce, plynovým nebo vodovodním potrubí apod.) může být zavlečeno i do míst, 

kde se elektrické zařízení vůbec nevyskytuje. Proto zákonné a podzákonné předpisy a normy 

ukládají provozovateli elektrického zařízení povinnost zajistit bezpečnost práce na tomto 

zařízení. [15] 

Mezi tyto povinnosti zejména patří [15]: 

• uvádět do provozu jen ta zařízení, u kterých byl bezpečný stav ověřen výchozí revizí, 

popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními 

právními předpisy, dle ČSN 33 1500, 

• zajistit pravidelné revize (viz. Zákon č. 309/2006 Sb. § 4 odst. 1 písm. c) v rozsahu, 

a termínech stanovených pro: 

- elektrického zařízení podle ČSN 33 1500, 

- elektrické nepřipevněné spotřebiče (včetně elektrického ručního nářadí) podle 

ČSN 33 1600 ed. 2, 

- strojů a strojních celků dle ČSN EN 60204 – 1, 

• vést základní dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, 

protokoly o určení vnějších vlivů, záznamy s výsledky provedených kontrol a další 

dokumentaci jako např. zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, 

měření, zkoušek a revizí, 

• zajistit dostatečnou a kvalifikovanou údržbu a opravy elektrického zařízení, 

• vybavit všechny pracovníky potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami 

pro obsluhu elektrického zařízení a pro práci na elektrickém zařízení. 
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5.1 Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem  

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vzniknout 

při provozu elektrického zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení ,se prostory 

člení na [6]: 

• prostory normální, 

• prostory nebezpečné, 

• prostory zvlášť nebezpečné. 

Toto členění je rozhodující při stanovení přísnosti požadavků určených jednotlivými 

způsoby ochran nebo při jejich kombinacích. [6] 

 Klasifikace vnějších vlivů a přiřazení vlivů prostředí prostorům [7]: 

a) Prostory normální jsou takové, v nichž používání elektrického zařízení je 

považované za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení 

nebezpečí elektrického úrazu, pokud elektrické zařízení a jejich používání 

odpovídají ustanovením, která se jich týkají. 

b) Prostory nebezpečné jsou takové, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné, 

nebo stálé nebezpečí elektrického úrazu. 

c) Prostory zvlášť nebezpečné jsou takové, ve kterých působením zvláštních 

okolností, vnějších vlivů (případně i jejich kombinací) dochází ke zvýšení 

nebezpečí elektrického úrazu. 
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6 Vedení dokumentace elektrických zařízení 

 Pro elektrická zařízení musí být dodána dokumentace umožňující zřizování, provoz, 

údržbu a revize zařízení, včetně případného rozšiřování zařízení. Do této dokumentace musí 

být zaznamenávány všechny změny, které na elektrickém zařízeni vzniknou při jeho zřizování 

nebo provozu. [17] 

Před uvedením pracoviště do provozu a používání je nutné stanovit obsah a způsob 

vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné 

za jejich vedení, jak je uvedeno v nařízení vlády 101/2005, o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí. [11] 

Zaměstnavatel musí zejména zajistit následující zákonné povinnosti [11]: 

a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav 

a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních 

prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob 

používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení 

technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu 

s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání 

pracoviště, 

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí 

osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,  

c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní 

a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů 

a čidel byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů 

po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici 

osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním 

orgánům. 
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6.1 Provozní dokumentace 

 Provozní dokumentace musí být dodána ke každému elektrickému zařízení a musí být 

k dispozici po celou dobu provozu elektrického zařízení. [17] 

Provozní dokumentací se rozumí soubor dokumentů obsahujících průvodní 

dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní 

právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní 

dokumentace nebo zaměstnavatel. [12] 
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7 Druhy rizik elektrických zařízení  

 Z hlediska úrazu elektrickým proudem se u každého elektrického zařízení vyskytují 

části živé a neživé [16]. 

• Živé části – jsou určeny k vedení elektrického proudu. Při normálním provozu 

i poruše jsou pod napětím.  

• Neživé části – mohou být vodivé nebo nevodivé. Při normálním provozu jsou 

bez napětí, ale při poruše se na nich může napětí objevit.  

 K úrazu elektrickým proudem dojde tehdy, jestliže osoba přijde do styku [16]: 

S živými částmi  

- jednopólový dotyk – dotyk nebo nebezpečné přiblížení se (na tzv. přeskokovou 

vzdálenost) k živým částem elektrického zařízení, které mají nebezpečné napětí 

proti zemi, 

- dvoupólový dotyk – současný dotyk živých částí různé polarity, kdy člověk je 

zasažený i při dobré izolaci od země. 

S neživými částmi 

- dotyk nebo přiblížení se k neživým částem elektrického zařízení, které jsou 

při poruše pod napětím. 
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S jinými nežádoucí účinky proudu vyvolané například [17]: 

- elektrickým obloukem, 

- vypnutím velkých proudů, 

- přepětím, 

- nebezpečnými účinky tepla, 

- chemickými účinky proudu, 

- elektrickým a elektromagnetickým polem, 

- vnějšími vlivy, 

- statickou elektřinou, 

- atmosférickou elektřinou, 

- nedodržením standardních požadavků na provedení elektrického zařízení. 

7.1 Opatření 

 Ochranou před úrazem elektrickým proudem rozumíme souhrn technických, 

organizačních a jiných opatření, která zabraňují vzniku úrazu. [16] 

Opatření dělíme na [16]: 

• Technická opatření – mají vyloučit nebo podstatně snížit riziko způsobené 

nedokonalými řešeními, volbou a umístěním zařízení. Jednou z nejdůležitějších je 

ochrana před nebezpečným dotykem. 

• Organizační opatření – týkají se výběru a kvalifikace pracovníků přicházejících 

do styku s elektrickým zařízením. Informovat pracovníky s výsledky vyhodnocení 

elektrických rizik. 

• Jiná opatření – poskytování předepsaných ochranných a pracovních pomůcek. 

Vedení předepsané technické a provozní dokumentace. Provádění pravidelné 

údržby, kontrol a revizí elektrických zařízení. 

16 



 

8 Řízení rizik elektrických zařízení 

 Řízení rizik je proces, při němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již 

existujících i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek 

nežádoucích vlivů a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. [22] 

 Podklady k řízení elektrických rizik byly obstarány ze tří zdrojů: 

• z kontrol Oblastního inspektorátu práce (OIP) se sídlem v Ostravě, 

• ze zpráv o úrazech Státního úřadu inspekce práce (SUIP) v Opavě, 

• z vlastního průzkumu v zemědělském družstvu.  

8.1 Rizika elektrických zařízení zjištěná z kontrol OIP 

Nejčastější rizika elektrických zařízení zjištěná při kontrolách Oblastním 

inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (dále jen 

OIP v Ostravě) jsou zpracována do Tabulky 2. Po analýze a po konzultaci s odborníkem 

na elektrická rizika se z kontrol elektrických zařízení provedených OIP v Ostravě za období 

pěti let (v letech 2005 – 2009) vybralo 15 nejčastějších rizik, které jsou uvedeny níže. 

 

Tabulka 2: Nejčastější rizika zjištěná při kontrolách OIP v Ostravě 

Číslo 

rizika 
Popis rizika 

Výskyt 

v % 

1 
pro provozovaná elektrická zařízení nebyla určena osoba (osoby) 

odpovědná za elektrická zařízení ve smyslu čl. 4.3 ČSN EN 50110-1 ed.2 
74 

2 

nebyla vyhodnocena elektrická rizika při obsluze a práci na elektrických 

zařízeních a nebyla přijata případná opatření ke snížení působení těchto 

rizik 

8 

3 

zaměstnancům pracujícím na elektrickém zařízení nebyly poskytnuty 

osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) podle vlastního seznamu 

zpracovaného na základě vyhodnocení elektrických rizik (OOPP byly 

poskytnuty podle vlastního uvážení zaměstnavatele) 

4 
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4 
nebyly k dispozici revizní zprávy provozovaných elektrických instalací 

budov 
16 

5 
nebyly k dispozici doklady o revizích provozovaného elektrického 

ručního nářadí a elektrických spotřebičů 
24 

6 
nebyla k dispozici předepsaná technická a provozní dokumentace 

elektrických zařízení 
25 

7 

průvodní dokumentace elektrických zařízení neobsahovala veškeré 

náležitosti podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zejména 

návod výrobce pro údržbu a následné revize elektrického zařízení 

54 

8 

nebyl stanoven minimální stupeň odborné způsobilosti v elektrotechnice 

podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v závislosti na rozsahu a charakteru 

obsluhy elektrického zařízení 

48 

9 
všechny části elektrických zařízení nebyly mechanicky pevné a spolehlivě 

upevněné 
63 

10 

nebyly použity vhodné elektroinstalační prvky pro daný případ použití 

z hlediska bezpečnosti a funkce (např. u pohyblivých a prodlužovacích 

přívodů) 

18 

11 
pohyblivé a poddajné přívody nebyly kladeny a používány tak, aby 

nemohlo dojít k jejich poškození 
28 

12 
pohyblivé a poddajné přívody nebyly zajištěny proti posunutí nebo 

vytržení ze svorek a zabezpečeny proti zkroucení žil 
36 

13 

uživatelé elektrických spotřebičů, kteří provádí kontroly elektrických 

spotřebičů ve smyslu dříve platného čl. 5.1 ČSN 33 1610 z března 2005 

před jejich použitím, nebyli provozovatelem těchto elektrických 

spotřebičů prokazatelně poučení o rozsahu kontrol ve smyslu čl. 7.1 této 

normy 

62 

14 
neoznačené elektroinstalační prvky jako např. jistící prvky, hlavní 

vypínače 
23 

15 
absence bezpečnostních tabulek upozorňujících na nebezpečí 

od elektrických zařízení 
18 
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V Tabulce 2 je každému riziku přiřazeno číslo pro snadnější orientaci v grafickém 

znázornění (1–15). 

Z tabulky vyplývá procentuální vyjádření ze všech kontrol rizik provedených 

na elektrických zařízeních. Pro názornost byly procentuální hodnoty vyneseny 

do sloupcového grafu na Obrázku 1. Každý sloupec znázorňuje jedno riziko, podle čísel 

přiřazených v Tabulce 2. 
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Obrázek 1: Grafické znázornění nejčastějších elektrických rizik 

 Celkem v 74 % kontrol nebyla určena osoba odpovědná za elektrická zařízení. 

V 9. položce vidíme, že v 63 procentech případů nebyly všechny části EZ mechanicky pevné 

a spolehlivě upevněné. V 62 % případů (13. položka) nebyly pověřené osoby seznámeny 

se správným a aktuálně platným článkem normy o provádění kontrol elektrických spotřebičů. 

Z tabulky také vyplývá, že v 54 %  nebyla k dispozici předepsaná technická a provozní 

dokumentace EZ (položka 7.). Ostatní rizika byla zastoupena v méně než 50 % ze všech 

kontrol.
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 Nejzávažnější rizika elektrických zařízení zjištěná při kontrolách OIP v Ostravě jsou 

vypsána do Tabulky 3. Nejzávažnější rizika jsou vybrána ze všech rizik elektrických zařízení 

zjištěných za období pěti let (v letech 2005 – 2009). 

Tabulka 3: Nejzávažnější rizika zjištěná při kontrolách OIP v Ostravě 

Číslo 

rizika 
Popis rizika 

Výskyt 

v % 

1 nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné 
(ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) 

5 

2 přístupné vodivé části nesmí být nebezpečné ani za normálních podmínek 
ani za podmínek jedné poruchy (ochrana před dotykem neživých částí) 

7 

3 nebyla aplikována předepsaná doplňková ochrana proudovým chráničem 41 

4 nebyla dodržena selektivita jištění 6 

5 byly použity nevhodné jistící prky (opravované pojistkové vložky) 7 

6 průřezy vedení nebyly dostatečně dimenzované 3 

7 
provozované elektrické předměty (zásuvky, vidlice, svítidla apod.) nebyly 

dostatečně dimenzované pro odebíraný příkon 
22 

Číselná hodnota za popisem rizika vyjadřuje jeho procentuální výskyt při kontrolách. 

Každému riziku je přiřazeno číslo pro snadnější orientaci v grafickém znázornění. 
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Pro názornost jsou procentuální hodnoty vyneseny do sloupcového grafu 

na Obrázku 2. Každý sloupec znázorňuje jedno riziko, podle čísel přiřazených v Tabulce 3. 
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Obrázek 2: Grafické znázornění nejzávažnějších elektrických rizik 

 Výrazně nejvíce zastoupené riziko v 41 % je v podobě absence doplňkové ochrany 

proudovým chráničem. Ve  22 % případů elektrické předměty nebyly dostatečně 

dimenzované pro odebíraný výkon. Zbývající rizika jsou pod hranicí 10 %. 

 Dle statistiky pracovních úrazů je však vyhodnoceno jako nejvíce nebezpečné riziko 

číslo 1 o přístupu k nebezpečným živým částem, které nesmějí být za normálních podmínek 

přístupné (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí). 
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8.2 Rizika elektrických zařízení zjištěná ze zpráv o úrazech na SUIP  

 Ze statistiky pracovních úrazů způsobených elektřinou je zpracována Tabulku 4 

(Všechny četnosti v tabulce jsou absolutní.). Informace jsou čerpány z informačního systému 

Státního úřadu inspekce práce v Opavě (dále jen SUIP v Opavě), jsou platné k 25. 02. 2010 

a vztahují se na celé území České republiky. 

Smrtelným úrazem je takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož 

následky postižený zemřel nejpozději do 1 roku. [21] 

Závažným úrazem je takové poškození zdraví, kde doba hospitalizace přesáhla 5 dní. [23] 

Ostatním úrazem je takové poškození zdraví, kde doba hospitalizace nepřesáhla 5 dní. [23] 

Tabulka 4: Počet pracovních úrazů způsobených elektřinou  

Druh úrazu 

Rok  

Ostatní Závažné Smrtelné Celkem 

2005 87 18 5 110 

2006 67 22 5 94 

2007 48 12 9 69 

2008 56 16 5 77 

2009 45 13 5 63 
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Počty jednotlivých druhů pracovních úrazů způsobených elektřinou z Tabulky 4 jsou pro větší 

přehled zaznamenány ve spojnicovém grafu na Obrázku 3.  
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Obrázek 3: Grafické znázornění pracovních úrazů způsobených elektřinou 

 Červená křivka v grafu značí smrtelné úrazy celkem. Tmavě modrá ostatní úrazy. 

Fialová závažné úrazy způsobené elektrickými zařízeními. Smrtelné úrazy jsou označeny 

žlutou křivkou.  

 Jak je z Obrázku 3 patrné, celkový počet pracovních úrazů má klesající tendenci. Počet 

smrtelných pracovních úrazů je stabilní, mimo rok 2007, kdy došlo k devíti smrtelným 

úrazům způsobeným elektřinou. 

V roce 2005 se vyskytlo nejvíce ostatních úrazů způsobených obecně elektřinou (četnost 87).  

V roce 2006 se vyskytlo nejvíce závažných pracovních úrazů (četnost 22). 

V roce 2007 se vyskytlo nejvíce smrtelných úrazů (celkem 9). 
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 Na Státním úřadě inspekce práce v Opavě byly obstarány záznamy o úrazech 

za rok 2008. Tabulka 5 obsahuje pět smrtelných a čtyři závažné pracovní úrazy způsobené 

elektřinou.  

Tabulka 5: Vybrané elektrické úrazy za rok 2008. 

Zdroj úrazu Příčina úrazu Následky úrazu 
Úkon prováděný 

v okamžiku vzniku 
úrazu 

Popálení 
elektrickým 
obloukem. 

Nesprávná organizace 
práce. 

Popálení 80 % 
celého těla, smrt. Úprava rozvaděče. 

Průchod 
elektrického 
proudu tělem 
postiženého. 

Používání nebezpečných 
postupů nebo způsobu práce 

včetně jednání bez 
oprávnění, proti zákazu, 
prodlévání v ohroženém 

prostoru. 

Pravá ruka 
(vstup), pravé 

stehno (výstup), 
smrt. 

Údržba odpojovače. 

Průchod 
elektrického 
proudu tělem 
postiženého. 

Používání nebezpečných 
postupů nebo způsobu práce 

včetně jednání bez 
oprávnění, proti zákazu, 
prodlévání v ohroženém 

prostoru. 

Vnitřní orgány, 
levé předloktí, 

hlava, smrt. 

Kontrola závitové 
pojistky. 

Průchod 
elektrického 
proudu tělem 
postiženého. 

Nesprávná organizace 
práce. Celé tělo, smrt. 

Instalace a příprava 
provizorního 
fotostudia. 

Průchod 
elektrického 
proudu tělem 
postiženého. 

Špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko. Celé tělo, smrt. 

Vstup do kabelového 
kanálu pro nástavec od 
sady montážních klíčů 

(gola-sady). 
Popálení 

elektrickým 
obloukem. 

Nesprávná organizace 
práce. 

Pravá ruka, levá 
noha, hrudník. 

Manipulace 
s břemenem, přiblížení 
k trolejovému vedení. 

Popálení 
elektrickým 
obloukem. 

Používání nebezpečného 
postupu. Nedostatečně 

odhadnuté riziko. 

Popálení horních 
končetin. 

Slézal z víka 
transformátoru, pravou 

rukou se přiblížil 
k přípojnici VN 10 kV.

Průchod 
elektrického 
proudu tělem 
postiženého. 

Používání nebezpečného 
postupu. Nedostatečně 

odhadnuté riziko. 
Neurčeno. 

Instalace pomocného 
zkratu mezi konzolí 

stožáru a vedením L3. 

Průchod 
elektrického 
proudu tělem 
postiženého. 

Nedostatek osobních 
předpokladů k řádnému 

pracovnímu výkonu 
(okamžitý psychologický 

stav – únava, bolest zubů). 

Pravá ruka, srdce, 
levá ruka. 

Ověřování správného 
zapojení nově 

připojených kabelů 
v poli č. 2 rozvaděče 

RH 2. 
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 Z Tabulky 5 vyplývá, že zdrojem smrtelných a závažných úrazů je průchod 

elektrického proudu tělem postiženého nebo popálení elektrickým obloukem. Jako zdroj 

rizika lze tedy vyvodit dotyk na živou část nebo nebezpečné přiblížení k živé části. 

 Z přehledu pracovních úrazů způsobených elektřinou dle OKEČ (odvětvová 

klasifikace ekonomických činností) je vytvořena Tabulka 6. Údaje byly vybrány 

z informačního systému SUIP v Opavě, platné ke dni 08. 03. 2010, zahrnují úrazy z celé 

České republiky v letech 2005 – 2009. 

Tabulka 6: Elektrické riziko v jednotlivých odvětvích 

Počet pracovních úrazů 
Odvětví 

závažné smrtelné ostatní celkem 

Zemědělství 5 1 18 24 

Zpracovatelský 
průmysl 14 5 98 117 

Doprava 7 3 22 32 
Výroba a rozvod 
elektřiny, plynu, 
vody apod. 

8 2 33 43 

Stavebnictví 14 9 68 91 
Obchod, opravy 22 4 30 56 
Ubytování a 
stravování 5 0 18 23 

Zdravotnictví 2 0 4 6 
Nezařazeno 4 5 12 21 
Celkem 81 29 303 413 

 V letech 2005 – 2009 se stalo celkem 413 pracovních úrazů způsobených elektřinou. 

Z tohoto celkového počtu bylo 29 úrazů smrtelných, 81 úrazů závažných a 303 ostatních 

úrazů.  

 Smrtelných úrazů se stalo nejvíce ve stavebním průmyslu (9). V odvětví obchodu 

a oprav se stalo nevíce závažných úrazů (22). Ve zpracovatelském průmyslu se stalo nejvíce 

ostatních pracovních úrazů (98). Celkově byl vyhodnocen zpracovatelský průmysl jako 

nejrizikovější. 

 V mnou posuzovaném zemědělství se za těchto pět let stal 1 smrtelný úraz, 

5 závažných a 18 ostatních pracovních úrazů. 
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8.3 Rizika elektrických zařízení zjištěná v zemědělském družstvu 

Pro rozšíření teoretických poznatků o praktickou zkušenost jsou zpracovány údaje 

z anonymního zemědělského družstva XY zabývajícího se chovem a porážkou drůbeže. 

Obrázky zjištěných rizik elektrických zařízení jsou v Příloze 2. 

Hlavním důvodem, proč bylo toto družstvo vybráno, byl požár v hale číslo 1 

v roce 2008. Požár byl zapříčiněn prasklou žárovkou na jedné z elektrických kvočen, jak bylo 

zjištěno z šetření příčin požáru. Při požáru zahynulo 8 000 jednodenních kuřat brojler. 

Celkové škody přesáhly 1.000.000,- Kč. Po opravě střechy hala slouží jako sklad zemědělské 

techniky. 

Dalším důvodem výběru je, že kvůli porážce a následnému zpracování masa se dle 

OKEČ toto družstvo řadí do zpracovatelského průmyslu, který vyšel ze statistiky jako 

nejrizikovější. 

Zjištěná rizika při kontrole jsou vypsána do Tabulky 7. Číselná hodnota za popisem 

rizika vyjadřuje jeho výskyt při kontrole, např.: neoznačené elektroinstalační prvky byly 

při kontrole nalezeny 4x. Každému riziku je přiřazeno číslo pro snadnější orientaci 

v grafickém znázornění. 
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Tabulka 7: Elektrická rizika v zemědělském družstvu 

Číslo 

rizika 
Popis rizika 

Výskyt 

* 

1 
zaměstnanci nebyli prokazatelně seznámeni podle §3 a poučeni podle §4 

vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
1 

2 
pohyblivé a poddajné přívody nebyly kladeny a používány tak, aby 

nemohlo dojít k jejich poškození 
9 

3 
všechny části elektrických zařízení nebyly mechanicky pevné a spolehlivě 

upevněné 
6 

4 
neoznačené elektroinstalační prvky jako např. jistící prvky, hlavní 

vypínače 
4 

5 
nebyly použity vhodné elektroinstalační prvky pro daný případ použití 

z hlediska bezpečnosti a funkce 
2 

6 nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné 8 

7 nebyla aplikována předepsaná doplňková ochrana proudovým chráničem 10 

8 elektrické zařízení bylo nadměrně znečištěné 7 

9 elektrické zařízení nejsou chráněny před nebezpečnými vlivy prostředí 6 

10 
revize elektrického ručního nářadí nebyly prováděny ve stanovených 

lhůtách 
6 

11 
provozované elektrické zařízení nebylo provozováno podle technické a 

provozní dokumentace elektrických zařízení 
1 

12 
nebyly k dispozici revizní zprávy provozovaných elektrických instalací 

budov 
5 

*Výskyt v tomto případě znamená, kolikrát se dané riziko na pracovišti vyskytlo. 

 Pro názornost jsou hodnoty zaznamenány do sloupcového grafu na Obrázku 4. Každý 

sloupec znázorňuje jedno riziko, podle čísel přiřazených v Tabulce 7. 
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Obrázek 4: Grafické znázornění počtu zjištěných rizik v zemědělském družstvu 

 Z Obrázku 4 je patrné, že v zemědělském družstvu se rizik elektrických zařízení 

vyskytovalo opravdu mnoho. Nejvíce je zastoupeno riziko s číslem 7, kdy nebyla aplikována 

předepsaná doplňková ochrana proudovým chráničem.  

 Toto riziko se výskytem shoduje i se statistikou nejzávažnějších rizik elektrických 

zařízení zjištěných na OIP v Ostravě. 

 Dle normy ČSN 33 2000-7-705 ed. 2, Elektrické instalace nízkého  

napětí – Zemědělská a zahradnická zařízení, je povinnost vybavit každý koncový obvod 

proudovým chráničem. 

 V 9 případech nebyly pohyblivé a poddajné přívody uloženy a používány tak, 

aby nemohlo dojít k jejich poškození. V 8 případech byly přístupné živé části. V 7 případech 

byla elektrická zařízení nadměrně znečištěná. 
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8.4 Hodnocení rizik  

Pro účelný proces posouzení rizika je nutné konkrétnímu riziku přiřadit číselnou 

hodnotu. Riziko je obecně funkcí minimálně dvou parametrů [20]: 

• parametru početnosti, respektive pravděpodobnosti, 

• důsledku. 

 Dalšími měřitelnými faktory jsou doba expozice a možnost zabránění. Tyto faktory 

jsou funkcí pravděpodobnosti a důsledku. Týká se to hlavně systémů, ve kterých je lidský 

faktor. V systémech s nepatrným vlivem lidského faktoru je možné poměrně dobře ohodnotit 

důsledek ve finančních jednotkách (technická rizika). [20] 

Použití 

 Bodové hodnocení rizika je možné použít ve fázi prvotních analýz jako ve fázi 

podrobných analýz. Bodové hodnocení rizika v procesu operativního řízení rizika v běžném 

provoze vyžaduje malé nároky na teoretické znalosti, ale na druhou stranu dokonalou znalost 

posuzované technologie, nakolik musí posuzovatel zatřídit pravděpodobnost a důsledek 

do jednotlivých kategorií. [20] 

Matice rizika 

 Matice rizika je tvořena kombinací kategorií pravděpodobnosti (Tabulka 8) a kategorií 

důsledku (Tabulka 9). Matice rizika je zobrazená v Tabulce 10. [20] 

 Matice rizika založené na jednoduché definici rizika splňují tyto všeobecné zásady 

[20]: 

• matice má pásovou formu, kde jednotlivé pásy vyjadřuji úroveň rizika, 

• jednotlivé lingvistické proměnné popisující kategorii pravděpodobnosti a důsledku 

musí splňovat podmínku definované hladiny výpovědné hodnoty, 

• hodnota důsledku má mít rozměr, například: normohodiny, cykly, finanční rozměr.  

Výše popsaná bodová metoda rozeznává čtyři úrovně rizika v rozsahu 20 bodů. 

Úroveň rizika umožňuje přijímat konkrétní opatření směřující k minimalizaci rizika. [20] 
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Tabulka 8: Tabulka pravděpodobnosti [20] 

Typ Hladina Popis 

Častá A vznikne často, očekávaná 

Pravděpodobná B vznikne několikrát v průběhu životnosti, frekventovaná 

Příležitostná C vznikne občas v průběhu životnosti, několikrát 

Zřídkakdy D málo pravděpodobná, ale možná, je očekávaná zřídkakdy 

Nepravděpodobná E Téměř vyloučená, možná velmi zřídkakdy 

Tabulka 9: Tabulka důsledků [20] 

Typ Kategorie Popis 

Katastrofický I Usmrcení nebo ztráta systému 

Kritický II Vážný úraz nebo rozsáhlé poškození sytému 

Okrajový III Lehčí úraz nebo menší poškození systému 

Zanedbatelný IV Míň než lehký úraz, zanedbatelná porucha sytému 

Tabulka 10: Výsledné matice číselného posouzení rizika [20] 

Matice rizika 

Pravděpodobnost 

/následek 

I 

Katastrofický

II 

Kritický 

III 

Okrajový 

IV 

Zanedbatelný

A častá 1 3 7 13 

B pravděpodobná 2 5 9 16 

C příležitostná 4 6 11 18 

D zřídkakdy 8 10 14 19 

E nepravděpodobná 12 15 17 20 

Bodová hodnota Úroveň rizika 

1–5 Nepřijatelné 

6–9 Nežádoucí 

10–17 Mírné 

18–20 Přijatelné 

 

 Pomocí maticového hodnocení nejčastějších rizik zjištěných OIP v Ostravě je 

vytvořena Tabulka 11.  
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Tabulka 11: Hodnocení rizika OIP nejčastější rizika 

Bodová metoda 

Riziko % Kategorie 

pravděpo-

dobnosti 

Kategorie 

důsledku

Bodové 

hodnocení 

rizika 

Úroveň 

rizika 

nebyla určena osoba odpovědná 
za EZ 

74 D IV 19 přijatelné 

nebyla vyhodnocena elektrická 
rizika při obsluze a práci na EZ 

8 B III 9 nežádoucí 

nesprávně přidělené OOPP 4 A II 3 nepřijatelné

nebyly k dispozici revizní zprávy 
provozovaných elektrických 
instalací budov 

16 C III 11 mírné 

nebyly k dispozici doklady o 
revizích provozovaného 
elektrického ručního nářadí a 
elektrických spotřebičů 

24 C III 11 mírné 

nebyla k dispozici předepsaná 
technická a provozní dokumentace 
EZ 

25 C III 11 mírné 

průvodní dokumentace EZ 
neobsahovala veškeré náležitosti 

54 B III 9 nežádoucí 

nebyl stanoven minimální stupeň 
odborné způsobilosti (vyhlášky 
50/78 Sb.) 

48 B II 5 nepřijatelné

všechny části EZ nebyly 
mechanicky pevné a spolehlivě 
upevněné 

63 C II 6 nežádoucí 

nebyly použity vhodné 
elektroinstalační prvky 

18 D I 8 nežádoucí 

pohyblivé a poddajné přívody 
nebyly kladeny a používány tak, 
aby nemohlo dojít k jejich 
poškození 

28 B III 9 nežádoucí 

pohyblivé a poddajné přívody 
nebyly zajištěny proti posunutí 
nebo vytržení ze svorek a 
zabezpečeny proti zkroucení žil 

36 B II 5 nepřijatelné

uživatelé elektrických spotřebičů, 
nebyli prokazatelně poučení 

62 D IV 19 přijatelné 

neoznačené elektroinstalační prvky 23 C III 11 mírné 

absence bezpečnostních tabulek 18 D II 10 mírné 
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 Výsledkem Tabulky 11 je, že z 15 nejčastějších rizik zjištěných při kontrolách 

OIP v Ostravě jsou 3 rizika nepřijatelná, 5 rizik nežádoucích, 5 rizik mírných a 2 rizika 

přijatelná. 

 Stejná maticová metoda je použita i pro hodnocení nejzávažnějších rizik. Hodnocením 

nezávažnějších rizik je vytvořena Tabulka 12. 

Tabulka 12: Hodnocení rizika OIP nejzávažnější rizika 

Bodová metoda 

Riziko % Kategorie 

pravděpo-

dobnosti 

Kategorie 

důsledku

Bodové 

hodnocení 

rizika 

Úroveň 

rizika 

nebezpečné živé části nesmějí být 
za normálních podmínek přístupné 

5 A I 1 nepřijatelné

přístupné vodivé části nesmí být 
nebezpečné ani za normálních 
podmínek ani za podmínek jedné 
poruchy 

7 B I 2 nepřijatelné

nebyla aplikována předepsaná 
doplňková ochrana proudovým  
chráničem 

41 C II 6 nežádoucí 

nebyla dodržena selektivita jištění 6 D III 14 mírné 

byly použity nevhodné jisticí prky 7 B I 2 nepřijatelné

průřezy vedení nebyly dostatečně 
dimenzované 

3 C II 6 nežádoucí 

provozované elektrické předměty 
nebyly dostatečně dimenzované 
pro odebíraný příkon 

22 C II 6 nežádoucí 

 Z Tabulky 12 ze 7 nejzávažnějších rizik zjištěných při kontrolách OIP v Ostravě 

vycházejí 3 nepřijatelná rizika 3 nežádoucí rizika a jedno mírné riziko, to je dáno jejich 

důsledky, které se rovnají smrtelným nebo závažným pracovním úrazům.
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Maticová metoda je použita i pro hodnocení rizik zjištěných v zemědělském družstvu 

a je vytvořena Tabulka 13.  

Tabulka 13: Hodnocení rizika v zemědělském družstvu 

Bodová metoda 

Riziko E* Kategorie 

pravděpo-

dobnosti 

Kategorie 

důsledku

Bodové 

hodnocení 

rizika 

Úroveň 

rizika 

zaměstnanci nebyli prokazatelně 
seznámeni podle §3 a poučeni 
podle §4 vyhlášky č. 50/1978 

1 B II 5 nepřijatelné

pohyblivé a poddajné přívody 
nebyly kladeny a používány tak, 
aby nemohlo dojít k jejich 
poškození 

9 B III 9 nežádoucí 

všechny části EZ nebyly 
mechanicky pevné a spolehlivě 
upevněné 

6 C II 6 nežádoucí 

neoznačené elektroinstalační 
prvky 

4 C III 11 mírné 

nebyly použity vhodné 
elektroinstalační prvky 

2 D I 8 nežádoucí 

nebezpečné živé části nesmějí být 
za normálních podmínek přístupné 

8 A I 1 nepřijatelné

nebyla aplikována předepsaná 
doplňková ochrana proudovým 
chráničem 

10 C II 6 nežádoucí 

EZ bylo nadměrně znečištěné 7 D III 14 mírné 

EZ nejsou chráněny před 
nebezpečnými vlivy prostředí 

6 C II 6 nežádoucí 

revize elektrického ručního nářadí 
nebyly prováděny ve stanovených 
lhůtách 

6 B III 9 nežádoucí 

provozované EZ nebylo 
provozováno podle technické 
a provozní dokumentace EZ 

1 B III 9 nežádoucí 

nebyly k dispozici revizní zprávy 
provozovaných elektrických 
instalací budov 

5 C III 11 mírné 

*E- expozice v tomto případě znamená, kolikrát se dané riziko na pracovišti vyskytlo.  

 Z Tabulky 13 po vyhodnocení rizik zjištěných při kontrole v zemědělském družstvu 

vyplynula 2 nepřijatelná rizika, 6 nežádoucích rizik a 3 mírná rizika. 
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8.4.1 Hodnocení příčin pracovních úrazů 

 Tabulka 14 je vytvořena z počtu příčin pracovních úrazů, kde zdrojem pracovního 

úrazu byla elektřina. Údaje jsou převzaty z informačního systému SUIP v Opavě, platné 

ke dni 08. 03. 2010, zahrnují úrazy z území České republiky. Data jsou vybrána za období 

pěti let (2005 – 2009). 

Tabulka 14: Hodnocení příčin úrazů ze zpráv o úrazech SUIP 

Druh úrazu 

Příčina úrazu 

Závažný Smrtelný Ostatní Celkem 

Technická 12 7 66 85 

Organizační 57 22 230 309 

Jiná 12 0 7 19 

 Počty pracovních úrazů u jednotlivých příčin jsou přepočítány na procenta, 

znázorněny graficky na Obrázku 5. Z obrázku vyplývá, že největší zastoupení má organizační 

příčina. Z celkového počtu pracovních úrazů zaujímají organizační příčina 75 %, technická 

příčina 20 % a jiná příčina 5 %. 
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Obrázek 5: Procentuální zobrazení příčin pracovních úrazů 
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8.5 Vyhodnocení rizik elektrických zařízení 

 Z hodnocení rizik elektrických zařízení vyplynulo, že mezi nejčastější příčiny 

existence patří: 

• Z 20 % špatný technický stav provozovaných elektrických zařízení, způsobený 

(celkem 85 úrazů způsobených technickou příčinou): 

- neprovádění pravidelné údržby, 

- absence pravidelných kontrol a revizí, 

- neodstraňováním zjištěných a provozovateli ohlášených závad. 

• Ze 75 % nedodržování stanovených zásad pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení 

(celkem 309 úrazů způsobených organizační příčinou) uvedených zejména v: 

- § 104 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

- ČSN EN 50 110-1 ed. 2, 

- Vyhlášce č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
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8.5.1 Návrh opatření 

Organizační opatření 

 Jednou z možností, jak snížit působení elektrických rizik, je zajistit provádění 

pravidelných kontrol a údržby při provozu zařízení. Pro snížení působení elektrických rizik, 

která se při provozu vyskytují z důvodů nedostatečné pravidelné údržby elektrických zařízení, 

navrhuji vypracovat v zemědělském družstvu vlastní řád preventivní údržby. 

 Ve vlastním řádu preventivní údržby elektrických zařízení (viz Příloha 1) navrhuji 

provozovateli elektrických zařízení: 

• pověřit prováděním kontrol a údržby konkrétní osobu s odbornou způsobilostí 

v elektrotechnice minimálně podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., 

• stanovit lhůty a rozsah provádění preventivních kontrol tak, aby se výskyt elektrických 

rizik při provozu elektrických zařízení snížil na přijatelnou míru, 

• stanovit způsob vedení evidence o prováděných kontrolách, 

• určit osobu odpovědnou za odstraňování nedostatků zjišťovaných při kontrolách 

a revizích, 

• stanovit způsob vedení evidence odstraňování nedostatků. 

Vedením evidence o kontrolách a odstraňování nedostatků tak mimo jiné dojde 

ke zvýšení odpovědnosti pověřených osob za stav provozovaného elektrického zařízení. 

Technická opatření 

 Elektrické instalace a elektrická zařízení, které byly projektované a zřízené podle dříve 

platných předpisů, navrhuji upravovat v oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem 

podle nejnovějších poznatků v této oblasti.  

 U stávajících elektrických instalací, kde je podle nejnovějších poznatků v oblasti 

ochrany před úrazem elektrickým proudem vyžadována doplňková ochrana proudovým 

chráničem, navrhuji, v případě absence proudových chráničů, vyhodnotit možná rizika úrazu 

elektrickým proudem a na základě této analýzy přijmout technická opatření k odstranění 

možných elektrických rizik, respektive opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při používání těchto elektrických instalací bylo 

minimalizováno. 
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Návrh možných technických opatření: 

• rekonstrukce předmětné části elektrické instalace s instalací proudových chráničů 

(viz Obrázek 6) 

-  

Obrázek 6: Proudový chránič 

• použití zásuvkových adaptérů s proudovým chráničem (viz Obrázek 7) 

-  

Obrázek 7: Zásuvkový adaptér s proudovým chráničem 
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• použití elektrických předmětů třídy ochrany II,  

 Spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají ochrannou svorku. 

Přívod je dvouvodičový s nerozebíratelně připojenou vidlicí. Nespoléhá se na žádné 

ochranné prostředky instalace. Napětí je vždy oddělené přídavnou nebo zesílenou 

izolací. [19] Značka třídy ochrany II je na Obrázku 8. 

-  

Obrázek 8: Značka třídy ochrany II [19] 

• použití elektrických předmětů napájených malým bezpečným napětím SELV, 

 SELV se používá pro malá bezpečná napětí (kategorie I), kde je nutno dodržet 

několik podmínek, např. izolovaný bezpečnostní transformátor, obvody musí být 

odděleny apod. [16] Značka třídy ochrany III je na Obrázku 9. 

-  

Obrázek 9: Značka třídy ochrany III [19] 

• odstranění elektrických instalací, které se nepoužívají. 
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9 Závěr 

 Bakalářská práce se zabývá vyhledáváním rizik elektrických zařízení. V praktické 

části jsou zhodnocena rizika elektrických zařízení, která jsou znázorněna pomocí tabulek 

a grafů. V tabulkách u maticového hodnocení nalezneme kategorii pravděpodobnosti 

a důsledku, bodové hodnocení rizika a úroveň rizika. V grafech je popsán výskyt rizik 

elektrických zařízení, která jsou vyjádřena procentuálně. K hodnocení je použita metoda 

maticového hodnocení rizika. 

 Cílem bakalářské práce je vyhledávání rizik elektrických zařízení a jejich řízení. 

Druhy rizik byly vyhledány ve zprávách z kontrol provedených Oblastním inspektorátem 

práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě. Po selekci byly 

zaznamenány nejčastější a nejzávažnější zjišťovaná rizika. Rizika uvedená ve statistice OIP 

v Ostravě byla následně nalezena i při kontrole ve vybraném zemědělském družstvu XY. Jak 

je již uvedeno výše, na tuto problematiku byla aplikována maticová metoda hodnocení rizika.  

V zemědělském družstvu, které bylo vybráno pro tuto práci, byly zjištěny značné 

nedostatky v oblasti ochrany před úrazy elektrickým proudem. Závažnost mého tvrzení lze 

vidět na mnou pořízených fotografiích v Příloze 2, kde např. dotyk na živou část elektrických 

rozvaděčů nebyl zajištěn proti přístupu neoprávněných osob.  

Pro výše uvedené zemědělské družstvo byl sestaven řád preventivní údržby 

elektrických zařízení v Příloze 1. Tento řád je platný pro odpovědné osoby a byl vytvořen 

pro zpřehlednění právních předpisů, technických norem a návodů jednotlivých elektrických 

zařízení. 

 Do jaké míry se vedení zemědělského družstva podaří rizika odstranit, prověří další a 

opětovné kontroly a budoucnost bez pracovních úrazů, havárií a provozních nehod.  
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11 Seznam použitých zkratek 

EZ – elektrické zařízení 

Hz – hertz je hlavní jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI 

Kč – koruna česká, měna České republiky 

kHz – kilohertz se rovná 103 Hz (1 000 Hz) 

kV – kilovolt se rovná 103 V (1 000 V) 

MHz – megahertz se rovná 106 Hz (1 000 000 Hz) 

mn – malé napětí 

nf – nízkofrekvenční 

nn – nízké napětí 

OIP – Oblastní inspektorát práce 

OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 

PN – pracovní neschopnost 

sf – středofrekvenční 

ss – stejnosměrný 

st – střídavý 

SUIP – Státní úřad inspekce práce 

THz – terahertz se rovná 1012 Hz (1 000 000 000 000 Hz) 

uvn – ultra vysoké napětí 

V – volt je jednotkou elektrického napětí 

vf – vysokofrekvenční 

vn – vysoké napětí 

VTZ – vyhrazená technická zařízení 

vvn – velmi vysoké napětí 

zvn – zvlášť vysoké napětí 
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