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Řád preventivní údržby elektrických zařízení 

Účel 

 Pro zajištění bezpečnosti a provozní spolehlivosti elektrických zařízení 

v souladu s požadavky platných norem je vydán tento řád, který je závazný, a platí 

pro veškerá zařízení využívající elektrickou energii. 

Rozsah platnosti 

 Tento řád platí v celém areálu zemědělského družstva 

…………………………….., dále jen zemědělské družstvo. 

Odpovědnost a spolupráce 

 Za kontrolu elektrických zařízení, spotřebičů a nářadí v zemědělském družstvu 

je odpovědný pan ………………………, dále jen pověřená osoba. Pověřená osoba 

provede záznam o kontrole a předloží jej vedení zemědělského družstva a osobě, která 

je oprávněna k údržbě a opravě elektrických zařízení, spotřebičů a nářadí podle 

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

Definice 

Preventivní údržba – soubor činností zaměřených na udržení provozuschopného 

a bezpečného stavu elektrického zařízení. [24] 

Kontrola elektrického zařízení – činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které 

se zjišťuje technický stav elektrických zařízení (zkouškou, měřením, prohlídkou, apod.). 

[24]  

Oprava – úkon, kterým se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození 

za účelem uvedení elektrického zařízení do provozuschopného stavu, obnovují se jeho 

technické vlastnosti, odstraňují funkční, vzhledové a bezpečnostní nedostatky. [24]  

Záznam o kontrole – písemný doklad o výsledku provedené kontroly, který obsahuje 

soupis provedených úkonů včetně výsledků měření a zkoušek, z něhož je patrný stav 

elektrického zařízení v rozsahu provedených úkonů. [24] 
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Činnosti prováděné při kontrole 

 Zařízení a jeho součásti se prohlédnou a posoudí se jejich technický stav 

například takto [25]:  

• kryty, držadla, ovládací prvky – nesmějí být poškozeny, 

• pevně připojený pohyblivý přívod nesmí mít poškozenou, zpuchřelou nebo 

nadměrně ztvrdlou izolaci, 

• pohyblivý přívod musí být u vstupu do nářadí opatřen ochrannou návlačkou 

a musí být zajištěn proti vytržení, vidlice nesmí být poškozena, 

• u nářadí třídy ochrany II a III musí být pohyblivý přívod neoddělitelně spojen 

s vidlicí, 

• čepičky držáků kartáčů nesmějí být prasklé, nesmějí chybět nebo být nevhodně 

nahrazeny, 

• oddělitelný nebo prodlužovací pohyblivý přívod nesmí mít poškozenou, 

zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci a musí být zajištěn proti vytržení, 

• vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nesmí být poškozené, 

• posouzení stavu a dodržení barevného značení, [26] 

• porovnání skutečného zapojení s projektovou dokumentací. [26] 

Funkční zkouška 

Provedením funkční zkoušky ověřujeme:  

• funkce nouzového tlačítka, [26] 

• funkčnost zařízení jako celku, [26] 

• spotřebič se připojí na jmenovité napětí, [27] 

• zkontroluje se funkce ovládacích prvků, [27] 

• zkontroluje se, zda na komutátoru nedochází k nadměrnému jiskření, [27] 

• zkontroluje se, zda chod motoru je pravidelný, [27] 

• zkontroluje se, zda při chodu nevykazuje zařízení nadměrný hluk nebo vibrace, 

• a další. [27] 

Vadná zařízení musí být vyřazena z užívání a viditelně označena. Po provedené opravě 

musí být zařízení podrobeno revizi elektrického zařízení. 
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Lhůty pravidelných kontrol 

Pověřená osoba provede kontrolu všech elektrických zařízení, spotřebičů a ručního 

nářadí každé první pondělí v měsíci před zahájením práce. Stanoví termín, dokdy mají 

být zjištěné závady odstraněny.  

Vystavení dokladu má obsahovat 

Doklad musí zejména obsahovat: 

• označení a název spotřebiče, [27] 

• výrobní, případně inventární číslo, [27] 

• datum kontroly, [27] 

• vyhodnocení prohlídky ( vyhovuje - nevyhovuje ), [27] 

• vyhodnocení zkoušky chodu ( vyhovuje - nevyhovuje ). [27] 

Příklad je uvedený v Tabulce 1. 
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Tabulka 1: Doklad o kontrole a opravě elektrického zařízení 

Umístění 
Kontrolované 

zařízení 

Výrobní / 

inventární 

číslo 

Vyhodnocení 

kontroly 

Vyhodnocení 

zkoušky 

chodu 

Stručný popis zjištěných 

závad 

Datum 

kontroly
Podpis

Osoba 

pověřená 

opravou

Datum 

opravy
Podpis 
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Obrázek 1: Zaměstnanci nebyli prokazatelně seznámeni podle §3 a poučeni podle §4 vyhlášky 

č. 50/1978 Sb. 
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Obrázek 2: Pohyblivé a poddajné přívody nebyly kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít 

k jejich poškození. 
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Obrázek 3: Všechny části elektrických zařízení nebyly mechanicky pevné a spolehlivě 

upevněné. 
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Obrázek 4: Neoznačené elektroinstalační prvky jako např. jistící prvky, hlavní vypínače 

 
Obrázek 5: Nebyly použity vhodné elektroinstalační prvky pro daný případ použití z hlediska 

bezpečnosti a funkce. 
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Obrázek 6: Nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné. 

 
Obrázek 7: Nebyla aplikována předepsaná doplňková ochrana proudovým chráničem. 
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Obrázek 8: Elektrické zařízení bylo nadměrně znečištěné. 
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Obrázek 9: Elektrická zařízení nejsou chráněna před nebezpečnými vlivy prostředí. 
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Obrázek 10: Revize elektrického ručního nářadí nebyly prováděny ve stanovených lhůtách. 
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Obrázek 11: Provozované elektrické zařízení nebylo provozováno podle technické a provozní 

dokumentace elektrických zařízení. 
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