Poznatky z kontrolní činnosti v oblasti
elektrických zařízení v roce 2015
Ing. Miroslav Záloha, SÚIP Opava
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti elektrických zařízení (EZ) probíhala zejména v rámci hlavních úkolů, kdy se inspektoři se zaměřením na EZ podíleli na dvou hlavních úkolech (Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců
před úrazem elektrickým proudem a Bezpečnost práce při provozu bioplynových stanic).
Dále se zabývali kontrolami provedenými na základě podnětů vztahujících se zejména k revizním technikům a kontrolami příčin a okolností pracovních úrazů.

Kontrola systému opatření souvisejících
s ochranou osob a zaměstnanců před
úrazem elektrickým proudem
Kontroly byly zaměřeny na ochranu před
úrazem elektrickým proudem, provedení
elektrických instalací, pohyblivé a poddajné
přívody, provozní dokumentaci elektrických
zařízení, organizaci práce v souladu s ČSN
EN 50110-1 ed. 2 a odbornou způsobilost
pracovníků v elektrotechnice.
V rámci tohoto úkolu bylo v roce 2015
uskutečněno 605 kontrol. Při všech kontrolách bylo zjištěno 1 891 nedostatků představujících porušení závazných právních předpisů.
Nedostatky byly nejčastěji zjišťovány při
kontrole plnění bezpečnostních předpisů týkajících se provozu elektrických zařízení. Šlo
zejména o neprovádění předepsaných kontrol
a revizí, dále byly zjišťovány nedostatky ve
vedení provozní dokumentace a stavu konkrétních pracovišť včetně instalovaných elektrických zařízení. Z pohledu zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem nebyla
v některých případech kontrolovanými osobami učiněna dostatečná opatření, především
nebyla přijata ochranná opatření k zajištění ochrany za normálních podmínek (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí), nebyla přijata veškerá ochranná opatření
k zajištění ochrany za jedné poruchy (ochrana
před dotykem neživých částí) a nebyla aplikována předepsaná doplňková ochrana proudovým chráničem.
V oblasti elektrických instalací nebyly tyto vždy mechanicky pevné a spolehlivě upevněné. U pohyblivých a prodlužovacích přívodů nebyly z hlediska bezpečnosti
a funkčnosti použity vhodné elektroinstalační prvky.
Při kontrole provozní dokumentace elektrických zařízení byly zjišťovány nedostatky zejména v oblasti stanovování prostředí
a vnějších vlivů pro daná elektrická zařízení
nebo v provozních pokynech pro provoz zkušebních zařízení či pracovišť.
Z pohledu organizace práce bylo nejčastějším porušením nestanovení osoby odpovědné za bezpečný provoz elektrického za-
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řízení podle ČSN EN 50110-1 ed. 2, čl. 4.3.
Dále nebyla vyhodnocena elektrická rizika
při obsluze a práci na elektrických zařízeních
a nebyla přijata případná opatření ke snížení
působení těchto rizik.
Rozšíření outsourcingu proniklo i do oblasti odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Zkoušky
a přezkušování (i u větších firem) jsou většinou zajišťovány externě v jiných firmách,
osvědčení o odborné způsobilosti nejsou
vydávána vlastním zaměstnavatelem, ale
pouze převzata, a to zpravidla bez zápisu
o zkoušce, přezkoušení, kdy zaměstnavatel má za to, že sama existence osvědčení
je dostačující pro činnost uvnitř jeho organizace. Následkem je nepotvrzení tohoto
osvědčení ze strany kontrolovaných subjektů nebo pověřování činností, řízením činnosti a prováděním revizí pracovníky, kteří
neměli odpovídající kvalifikaci ve smyslu
této vyhlášky.
Zjištěnému počtu nedostatků odpovídaly i sankční postihy, které oblastní inspektoráty práce (OIP) uplatnily ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Oblastní inspektoráty práce uložily v rámci plnění tohoto úkolu 21 pokut
v celkové částce 355 000 korun. V rámci
plnění tohoto hlavního úkolu se inspektoři
OIP snažili působit také prevencí a osvětou. Kontroly v této oblasti jsou vykonávány i v letošním roce, kdy důvodem je zejména nepříznivý vývoj pracovní úrazovosti
v oblasti elektrických zařízení v roce 2015.

Bezpečnost práce při provozu
bioplynových stanic
Předmětem kontrol bylo ověření plnění
povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP v souvislosti
s provozem, údržbou, opravami, kontrolami
a revizemi bioplynových stanic. Kontrol se
účastnili inspektoři se specializací na elektrická a plynová zařízení. Uvedeny budou pouze
nedostatky z oblasti EZ.
V roce 2015 bylo provedeno celkem
79 kontrol. V rámci kontrol bylo zjištěno 307

nedostatků představujících porušení závazných právních předpisů.
Nedostatky v průvodní a provozní dokumentaci elektrických zařízení:
– není zpracován protokol o určení vnějších
vlivů,
– není zpracována aktuální písemná dokumentace o ochraně před výbuchem v návaznosti na výsledky posuzování rizika výbuchu pro provoz bioplynové stanice,
– není zaveden systém vydávání příkazu „V“,
– chybí odborné a závazné stanovisko TIČR
k vyhrazeným elektrickým zařízením (hromosvod, zemnicí soustava),
– nejsou prováděny pravidelné revize elektrických zařízení ve stanovených lhůtách,
– ze strany zaměstnavatele není potvrzena
platnost osvědčení u elektrikářů (vyhláška č. 50/1978 Sb. §14 odst. 5),
– chybí schémata zapojení podle skutečného stavu,
– nejsou stanoveny stupně prohlídek a intervaly periodických revizí EZ podle čl. 4.4.2
ČSN EN 60079-17 ed. 3.
Provozní nedostatky z oblasti elektrických zařízení:
– není stanovena osoba odpovědná za provozované elektrické zařízení,
– revize provádí revizní technik s osvědčením pro objekty třídy A, přestože jde o prostředí s nebezpečím výbuchu – kde je třeba
osvědčení rozsahu třídy B,
– nejsou odstraněny závady zjištěné a popsané v revizní zprávě EZ,
– uzemňovací přívody nejsou na přechodu
do půdy nejméně 30 cm pod povrchem
a 20 cm nad povrchem opatřeny ochranou
proti korozi,
– jisticí přístroje nejsou označeny tak, aby
jištěné obvody bylo možné snadno rozeznat,
– elektrická zařízení na místech veřejně přístupných nejsou označena bezpečnostní tabulkou upozorňující na riziko úrazu elektrickým proudem,
– kabelové vedení – nedostatečné upevnění,
není uloženo v lištách,
– nejsou označena místa s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy
s černými písmeny EX.
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Oblastní inspektoráty práce uložily v rámci plnění tohoto úkolu dvě pokuty v celkové částce 35 000 korun. Tento úkol pokračuje i letošním roce a je rozšířen o kontroly čistíren odpadních vod, kde se v roce
2015 stal smrtelný pracovní úraz elektromontéra. Je však třeba uvést, že zdrojem
úrazu nebyla elektřina, ale plyn (sirovodík
a metan).

Podněty na činnost revizních techniků
elektrických zařízení
Podněty na činnost revizních techniků
byly podány ze strany právnických osob,
podnikajících fyzických osob, organizace
státního odborného dozoru (Technická inspekce České republiky), Hasičského záchranného sboru či Energetického regulačního úřadu. Podněty se týkaly zejména činnosti vykonávané bez osvědčení či oprávnění
(vč. falzifikátů těchto veřejných listin), provádění revizí mimo rozsah osvědčení a porušování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP v souvislosti s výkonem činnosti
revizního technika. V těchto případech jde
o správněprávní odpovědnost revizních techniků. Nicméně je třeba upozornit, že následně může jít o soukromoprávní odpovědnost,
či v nejhorším případě trestněprávní odpovědnost. Cílem tohoto článku je poukázat na
nedostatky z pohledu správněprávního, tedy
z pohledu orgánů inspekce práce a jimi kontrolované oblasti.

Porušování právních a ostatních předpisů
k zajištění BOZP
Zde je třeba upozornit na to, že když revizní technik vykonává svou činnost jako
podnikající fyzická osoba (OSVČ), vztahují se na tuto činnost ustanovení § 12 a § 13
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Tyto paragrafy řeší zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy, jde-li o:
a) zaměstnavatele, který je fyzickou
osobou a sám též pracuje,
b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
c) spolupracujícího manžela nebo dítě
osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
d) fyzickou nebo právnickou osobu, která
je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí,
e) další členy rodiny, kteří jsou zúčastněni
na provozu rodinného závodu podle zvláštního právního předpisu,
se vztahuje § 101 odst. 1, 2 a 5, § 102
(prevence rizik), § 104 (osobní ochranné pracovní prostředky) a § 105 (pra-
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covní úrazy) zákoníku práce a § 2 až
§ 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb
a jejich rozsahu. Tam, kde se v zákoníku
práce nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím výše
uvedená osoba.

Činnost mimo rozsah osvědčení či na
základě falešných osvědčení či oprávnění
Někdy bylo při kontrolní činnosti zjištěno, že revizní technici prováděli revizní činnost na zařízeních, na která se rozsah jejich
osvědčení nevztahoval. Zejména šlo o revizní činnost na zařízeních provozovaných
v prostředí s nebezpečím výbuchu, kdy tato
revizní činnost byla vykonávána revizními
techniky s osvědčením pro zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu.
Odborníci z inspekce práce se při kontrolní činnosti opět setkali s falzifikáty
osvědčení i oprávnění pro revizní činnost
revizních techniků elektrických zařízení.
Někteří revizní technici jsou dokonce tak
troufalí, že klidně přiloží falešné osvědčení k žádosti o prodloužení platnosti či
rozšíření rozsahu odborné způsobilosti
na Technické inspekci České republiky.
V několika případech se vyplatila osvětová činnost uskutečňovaná v této oblasti v minulých letech při kontrolní činnosti
a na odborných seminářích, kdy byly orgánům inspekce práce podněty na tyto revizní techniky doručeny i od samotných
zaměstnavatelů.
Orgány inspekce práce v takovýchto případech využili pravomoc danou jim zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, a uložili těmto kontrolovaným osobám sankce za
správní delikt na úseku vyhrazených technických zařízení. Kontrolovaná osoba (revizní technik) se dopustí správního deliktu
na úseku vyhrazených technických zařízení
tím, že bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru
(TIČR) na provádění prohlídek, revizí nebo
zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky. V některých případech šlo o pokuty v řádech stovek tisíc korun.
Množstvím těchto případů se zabývají orgány činné v trestním řízení. V současné době
již existuje i první pravomocné rozhodnutí
soudu, kdy byl reviznímu technikovi elektrických zařízení za přečin padělání a pozměnění veřejné listiny uložen trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvaceti měsíců. Dále
mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu odborné činnosti provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení a v zákazu výkonu člena statutárního
orgánu obchodní korporace s předmětem činnosti montáže, opravy a revize elektrických
zařízení na dva roky.

Zde je nutné si uvědomit, že jde-li
o činnost revizního technika mimo rozsah
osvědčení nebo činnost na základě falešného osvědčení, je takto vyhotovená revize
neplatná a provozovatel tohoto zařízení je
provozuje v rozporu s požadavky na jeho
bezpečný provoz. Situace je následně o to
horší, že provozovatel zařízení si v dobré
víře objedná službu a žije v domnění, že
zařízení provozuje v souladu s požadavky
na bezpečný provoz. Při případné náhradě škody, která by vznikla z popsané činnosti revizního technika, provozovateli
zařízení nezbývá než se obrátit na obecné
soudy.
Provozovatelům vyhrazených elektrických
technických zařízení proto orgány inspekce
práce doporučují, aby si k revizní zprávě vyžádali kopie osvědčení, oprávnění či živnostenského listu a tyto přiložili k revizní zprávě. Uvedené dokumenty by určitě byly pro
případný soudní spor nezbytné a velmi přínosné. Rovněž pro orgány inspekce práce
je následně méně komplikované a adresnější účelně provést kontrolu u revizního technika, který případně nevykonával svou činnost v souladu s právními předpisy na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důležité je upozornit na skutečnost, že platnost
osvědčení je pět let. Jestliže revizní technik
provádí revize jako podnikající fyzická osoba nebo v rámci právnické osoby, musí mít
k této činnosti oprávnění vydané orgánem dozoru (TIČR). Platnost oprávnění není v současné době omezena. Oprávnění vydaná bývalým Inspektorátem bezpečnosti práce jsou
již neplatná.
Při výkonu činnosti revizního technika je nutné postupovat s co největší obezřetností a dodržovat veškeré relevantní
právní předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Případné porušení těchto předpisů může mít za následek nástup právní odpovědnosti ve všech
jejích formách, ovšem nejpodstatnější je
to, že může vést k závažným škodám na
zdraví, životě a majetku osob. To by měli
mít všichni revizní technici vždy na paměti, protože ztrátu lidského života nelze
ničím nahradit.

Pracovní úrazovost v oblasti elektrických
zařízení
Pracovní úraz
Pracovní úraz (dále jen PÚ) charakterizuje
znění § 270k odst. 1 a 2 zákoníku práce následovně: Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho
vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s ním.
Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz,
který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.
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Povinnosti zaměstnavatele při pracovních
úrazech a nemocech z povolání blíže specifikuje § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Pracovní úrazy se v rámci evidence rozdělují na úrazy:
– ostatní – s pracovní neschopností delší než
tři kalendářní dny,
– závažné – s hospitalizací (v nemocničním
zařízení) delší než pět dnů,
– smrtelné – takové poškození zdraví, na
jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do jednoho roku zemřel
(dále SPÚ).

Rok/druh úrazu
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ostatní
67
48
56
45
54
57
59
44
52
45

Závažné
22
12
16
13
9
11
20
21
18
14

Elektrický proud jako zdroj PÚ

dila, že bezpečnosti provozu elektrických zařízení je nutné se neustále věnovat.

V tabulce jsou uvedeny evidované PÚ za
posledních deset let, kdy zdrojem úrazu byl
elektrický proud. K tabulce je třeba dodat,
že v roce 2014 byl počet SPÚ zapříčiněných
elektrickým proudem nejmenší za posledních
dvacet let. Jenže čísla z loňského roku potvr-

Závěrem autor apeluje na všechny provozovatele elektrických zařízení, aby bezpečnosti jejich provozu věnovali patřičnou
pozornost, protože rapidní narůst zejména smrtelných pracovních úrazů v loňském
roce a bohužel i v roce letošním je jasným

Smrtelné
5
9
5
5
3
3
4
2
0
5

Celkem
94
69
77
63
66
71
83
67
70
64

důkazem toho, že jejich zanedbání si nezřídka vybírá tu nejvyšší daň, a to daň na
lidském zdraví a životě.
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