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Rozbor skutkové podstaty trestného činu
podvodu z pohledu revizního technika při
udělování licence FVE a nejnovější uzavřené
i živé kauzy z oblasti fotovoltaiky z pohledu
trestní obhajoby
Mgr. Michal Straka, Advokátní kancelář
JUDr. Bc. Stanislav Bruncko, advokát
Příspěvek je rozdělen na čtyři části. První část se pro lepší pochopení celé problematiky obecně věnuje trestní
odpovědnosti fyzických osob. Ve druhé části příspěvku je rozebrána skutková podstata trestného činu podvodu. Ve
třetí části je možné se dočíst o roli revizního technika jakožto pachatele trestného činu podvodu při udílení licencí
fotovoltaickým elektrárnám (dále jen „FVE“), a nakonec čtvrtá část se věnuje podrobnějšímu popisu zajímavých
kauz, v níž byli revizní technici stíháni pro spáchání zločinu podvodu v procesu udílení licencí FVE.

1. Obecně o trestní odpovědnosti
V této části jsou popsány obecné podmínky trestní odpovědnosti fyzických osob v českém právu. Rozebrány jsou
především složky skutkové podstaty trestného činu, přičemž největší pozornost je věnována subjektivní stránce
trestného činu, tedy zavinění. Na závěr této části je zmíněn i korektiv trestní odpovědnosti v podobě zásady
subsidiarity trestní represe.

1.1. Obecně o skutkové podstatě trestného činu
Po nabytí účinnosti trestního zákoníku, tj. zákona č. 40/2009 Sb., se v České republice uplatňuje doktrína formální
trestní odpovědnosti. Trestní odpovědnost je tedy spojena s naplněním skutkové podstaty trestného činu.
Skutková podstata trestného činu se přitom skládá se čtyř složek, jimiž jsou objekt trestného činu, objektivní
stránka trestného činu, subjekt trestného činu a subjektivní stránka trestného činu.
Objekt trestného činu je hodnota chráněná trestním zákonem, např. život, zdraví či majetek. Objektivní stránka
trestného činu se skládá z jednání, škodlivého následku a příčinné souvislosti mezi nimi. Subjekt trestného činu je
pachatel, jenž musí být starší patnácti let a v době spáchání činu musí být příčetný.
Subjektivní stránkou trestného činu je zavinění, tj. vnitřní vztah pachatele k jeho jednání.

1.2. Zavinění
Zavinění může být úmyslné či nedbalostní. Úmyslné zavinění dělíme na úmysl přímý a nepřímý.
1.2.1.

Úmysl

 Přímý úmysl
Úmysl přímý spočívá v tom, že pachatel (subjekt trestného činu) věděl, že může svým jednáním (objektivní stránka
trestného činu) porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem (objekt trestného činu) a chtěl ho porušit
nebo ohrozit.
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Nepřímý úmysl
V případě nepřímého úmyslu sice pachatel přímo nechtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním
zákonem, ale věděl, že svým jednáním tak může učinit a byl s tím srozuměn. Samotný prvek srozumění pachatele
s možným následkem jeho jednání, jakožto neoddělitelná část nepřímého úmyslu, je v literatuře i judikatuře hojně
diskutován. Judikatura Ústavního soudu jasně říká, že nepřímý úmysl rozhodně není možné předpokládat, ale
musí být prokázán bez důvodných pochybností, stejně jako jakákoliv jiná skutková okolnost v trestním řízení.
I tak ovšem soudy velmi často přikročují k dovozování nepřímého úmyslu pachatele z často velmi diskutabilních
okolností. U revizních techniků v procesu při udělování energetické licence FVE se tento nepřímý úmysl při
spáchání trestného činu podvodu často dovozuje z toho, že revizní technik si musel být vědom, k čemu bude
(neúplná, chybná) revizní zpráva použita, a přesto ji zadavateli poskytl (viz níže).
1.2.2. Nedbalost
Nedbalost právní teorie dělí na vědomou a nevědomou. K trestní odpovědnosti za trestný čin v případě
nedbalostního zavinění, ať už se jedná o nedbalost vědomou, nevědomou nebo hrubou (viz níže), je však třeba,
aby zákon výslovně stanovil, že postačí i zavinění z nedbalosti.
 Vědomá nedbalost
Vědomá nedbalost spočívá v tom, že pachatel věděl, že může svým jednání porušit nebo ohrozit zájem chráněný
trestním zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že k tomu nedojde.
 Nevědomá nedbalost
Nevědomá nedbalost spočívá v tom, že pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení
způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
Nedbalost, jak vědomá, tak nevědomá, může být také hodnocena jako hrubá nedbalost, pokud přístup pachatele
k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

1.3. Pokus a příprava trestného činu
Trestní odpovědnost tíží pachatele i v případě, že trestný čin nedokončil. Pokus trestného činu, tj. jednání, které
bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je
trestné vždy. Příprava trestného činu, tj. jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť
závažného zločinu, je trestné jen když tak výslovně uvede trestní zákon.

1.4. Zásada subsidiarity trestní represe
Doktrína formální trestní odpovědnosti je narušena zásadou subsidiarity trestní represe, podle níž lze trestněprávní
odpovědnost uplatňovat jen ve společensky škodlivých případech, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti
podle jiného právního předpisu (např. přestupkové odpovědnosti).

2. Rozbor skutkové podstaty trestného činu podvodu
V této části je rozebrán trestný čin podvodu a popsány jednotlivé složky skutkové podstaty tohoto trestného činu.
Dále se tato část věnuje tomu, jak se revizní technik může dopustit trestného činu podvodu při udílení licence
fotovoltaické elektrárně.
Ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku definuje základní skutkovou podstatu trestného činu podvodu takto: „Kdo sebe
nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí
tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci.“
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2.1. Objekt a objektivní stránka trestného činu podvodu
Objektem trestného činu je zákonem chráněný zájem, v případě trestného činu podvodu je chráněným zájmem
majetek.
Objektivní stránka se skládá z jednání, škodlivého následku a příčinné souvislosti. Jednání spočívá v tom, že
pachatel obohatí sebe nebo jiného tím, že někoho uvede v omyl využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné
skutečnosti. ¨
Omyl je potom rozpor mezi představou a skutečností.1 Uvedením v omyl se rozumí jednání, kterým pachatel
předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem věci. Uvedení v omyl může být spácháno konáním,
opomenutím, i konkludentním jednáním. Může se tak stát lstí, ale může jít jen o pouhou nepravdivou informaci.2
Škodlivý následek spočívá v tom, že poškozený na základě jednání pachatele provede majetkovou dispozici a tím
vznikne škoda nikoliv nepatrná (tj. více než 5.000 Kč) na cizím majetku a dojde k obohacení pachatele nebo jiné
osoby.3
Mezi jednáním pachatele a škodě na cizím majetku musí existovat tzv. příčinná souvislost neboli kauzální nexus.
Příčinná souvislost znamená, že ke škodě na cizím majetku došlo v důsledku pachatelova jednání, jímž někoho
uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti. Jinými slovy musí být prokázáno, že ke
konkrétní škodě na konkrétním cizím majetku by nedošlo, pokud by pachatel nejednal konkrétním protiprávním
způsobem.
Lze tedy shrnout, že znaky objektivní stránky trestného činu podvodu jsou existence omylu u podváděné osoby,
existence škody nikoli nepatrné a příčinná souvislost mezi omylem podváděné osoby a vzniklou škodou.4

2.2. Subjekt a subjektivní stránka trestného činu podvodu
Subjektem, tedy pachatelem, trestného činu podvodu může být kdokoliv, kdo je starší 15 let a je v době spáchání
činu příčetný.
Zavinění může být pouze úmyslné. Podvodu se nejde dopustit z nedbalosti, neboť zákon výslovně neuvádí, že
postačí i zavinění z nedbalosti.

2.3. Kvalifikované skutkové podstaty
V kvalifikovaných skutkových podstatách trestného činu podvodu jsou zakotveny přísnější tresty, jež jsou spojeny
se zvláštními podmínkami spáchání trestného činu.
Podmínkami, s nimž trestní zákoník spojuje vyšší trest jsou např. skutečnost, že pachatel čin spáchal již dříve,
spáchal čin jako člen organizované skupiny či svým činem způsobí větší škodu (tj. více než 50.000 Kč). K tomu je
rovněž nutno podotknout, že s rostoucí výší škody se zvyšuje i trestní sazba. Pokud pachatel způsobí škodu větší
než 5.000.000 Kč, může být odsouzen k odnětí svobody na pět až deset let. V takové případě může být podle § 209
odst. 6 trestního zákoníku odsouzen i za přípravu trestného činu podvodu, neboť horní hranice trestní sazby činí
deset let odnětí svobody.

1
2
3
4

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 3 Tdo 990/2018
FREMR, R. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 1197.
FREMR, R. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 1196 - 1197.
FREMR, R. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 1195
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3. Revizní technik jako pachatel či spolupachatel podvodu
při udělování licence FVE
Se speciální kvalifikací revizního technika se při trestním řízení souvisejícím se spácháním trestného činu podvodu
v procesu udělování energetické licence FVE pojí jistá specifika. Revizní technik je totiž osobou disponující
odbornými znalostmi v oblasti svého působení, což činí jeho případnou obhajobu při podvodu při udělování
licence FVE obtížnější.
Trestného činu podvodu při udělování licence pro fotovoltaické elektrárny se revizní technik dopustí tím, že předá
nepravdivou revizní zprávu, která slouží jako podklad pro udělení licence FVE ze strany Energetického regulačního
úřadu. Nepravdivou revizní zprávou přitom nemusíme mít na mysli nutně pouze zprávu, která obsahuje záměrně
nepravdivé údaje, ale také zprávu, která neobsahuje všechny potřebné údaje a také, jak je naznačeno níže, snad
i zprávu, která popisuje pouze část (nedokončené) FVE.
Výše uvedené se vztahuje především na kauzy, v nichž se o licence žádalo v letech 2009 a 2010, neboť elektřina
z FVE, jimž byla licence udělena až v roce 2011, byla vykupována za výrazně nižší cenu. Podle judikatury shrnuté
níže si museli revizní technici, jakožto profesionálové v oboru, být vědomi, že pokud majitel nedokončené
elektrárny po nich chtěl revizní zprávu o tom, že elektrárna je provozuschopná, muselo být jeho jednání vedeno
snahou uvést ERÚ v omyl a obohatit se získáním vyšší ceny při výkupu elektřiny. Pokud mu v takovéto situaci
revizní technik předá nepravdivou revizní zprávu, předpokládá se, že si je podvodného jednání majitele vědom
a je s ním srozuměn, čímž se stává spolupachatelem či pomocníkem trestného činu podvodu spolu s majitelem.5
Rovněž je třeba podotknout, že výše škody se počítá jako potencionální výše škody, tj. škoda za všechny roky, na
něž je výkupní cena elektřiny garantována.6
Aktuálně řešenou otázkou (ve fázi vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení) je, zda se revizní technik
může trestného činu podvodu dopustit i tím, že vypracuje revizní zprávu, která správně zachycuje stav FVE, která
není kompletně dokončena, v situaci, kdy z ní ERÚ nedokáže poznat, že je elektrárna nedokončena. Zpráva je tedy
kompletní, správná, ovšem nepopisuje FVE jako celek, ale pouze její dokončenou část. V důsledku omylu ERÚ o tom,
že zpráva je kompletní, je následně udělena licence FVE, která v té době není dokončena a není provozuschopná.
Je tedy otázkou, na kterou stále neexistuje odpověď, zda je možné spáchat z pohledu revizního technika spáchat
trestný čin podvodu vypracováním správné revizní zprávy třebaže nedokončené FVE, v důsledku které je následně
udělena licence. Dle názoru autora příspěvku toto v zásadě možné není.
Tímto přístupem bychom totiž ERÚ pasovali do role bezzubého držitele razítka potřebného k udělení licence,
neschopného jakéhokoliv přezkumu doručených žádostí a jejich podkladů. ERÚ je ale státní instituce vybavená
odborným aparátem, jehož úkolem je mj. právě posuzovat příchozí žádosti a na základě tohoto kvalifikovaného
posouzení licenci udělit či neudělit. Pokud tedy zpráva obsahuje správné informace, nepředstírá dokončenost
nedokončené FVE a nesnaží se posuzovatele uvést v omyl, je vinou ERÚ, pokud na základě žádosti obsahující
takovou revizní zprávu licenci nesprávně udělí.
Situace z pohledu vlastníka FVE už však takto obhajitelná není. Ten se dle názoru autora příspěvku v takovém
případě může dopustit trestného činu podvodu. Nečinil by tak ovšem uvedením ERÚ v omyl, neboť ten se v omyl
uvede sám vlastní chybou, nicméně využitím tohoto omylu. Toto využití omylu ERÚ ze strany vlastníka FVE spočívá
v neupozornění na neoprávněně udělenou licenci a v následném čerpání dotací a výkupních cen.
Je tedy zřejmé, že ve většině případů se revizní technik dopustí trestného činu podvodu při udělování energetické
licence vypracováním jakýmsi způsobem vadné revizní zprávy, respektive předáním této zprávy majiteli FVE, aby
ten ji mohl použít jako přílohu k žádosti o udělení energetické licence FVE. Tento trestný čin je přitom spáchán
z pohledu trestního práva povětšinou v nepřímém úmyslu, ve formě spolupachatelství a často vzhledem k výši
(potenciálně) způsobené škody naplňuje znaky kvalifikované skutkové podstaty.

5
6

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 1. 2018, sp. zn. 5 To 56/2016
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 2. 2016, sp. zn. 46 T 7/2013

10

4. Trestní kauzy z oblasti fotovoltaiky
V této části je rozebrána kauza týkající se fotovoltaických elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun z pohledu revizního
technika.
Fotovoltaické elektrárny Saša-sun a Zdeněk-sun získaly na konci roku 2010 licenci od Energetického regulačního
úřadu. Majitelé solárních elektráren, kteří je zprovoznili do konce roku 2010, měli na 20 let garantovanou výkupní
cenu 12.150 Kč za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě. Od ledna 2011 se ale výkupní
podmínky zásadně změnily, cena za megawatthodinu klesla na 5.500 Kč.
V řízení o udělení licence byly údajně předkládány nepravdivé revizní zprávy a předávací protokol, na jejichž
základě, byla licence udělena. V době udělení licence však navzdory předloženým revizním zprávám a předávacímu
protokolu nebyly elektrárny schopny provozu. Státu tím měla vzniknout potencionální škoda 300.000.000 Kč
z důvodu, že elektrárny neoprávněně získaly vyšší výkupní cenu za elektřinu, než na jakou měly nárok. Kromě
majitelů elektráren a osob z ERÚ byli v kauze odsouzeni i revizní technici Vladimír Čimpera, Ing. Jan Hudeček,
Jaroslav Krym a Ing. Karel Šupina. Revizní technici byli odsouzeni na pět a půl až šest let odnětí svobody, pokutám
od 100.000 Kč do 500.000 Kč a Vladimír Čimpera i k zákazu činnosti technika na osm let.
Podle Krajského soudu v Brně se dopustili trestného čin podvodu ve stadiu pokusu tím, že předkládáním
nepravdivých revizních zpráv uvedli v omyl Energetický regulační úřad s úmyslem, aby Energetický regulační
úřad vydal licence na výrobu elektřiny, čímž by došlo ke škodě na cizím majetku, neboť by elektrárny za dodávky
elektřiny do sítě získaly vyšší garantovanou výkupní cenu za elektřinu, čímž by došlo k obohacení majitelů.7
Technici byli odsouzeni jako spolupachatelé trestného činu.
Vrchní soud v Olomouci snížil trest Vladimíru Čimperovi na čtyři roky, Karlu Šupinovi snížil peněžitý trest na
250.000 Kč a zvýšil trest Janu Hudečkovi a Jaroslavu Krymovi na sedm let. Vladimíru Čimperovi byl trest snížen,
neboť u něj soud dovodil, že, se jednalo jen o přípravu trestného činu a že nebyl spolupachatel v užším smyslu, ale
pouze pomocníkem majitelů. Podle soudu konal v nepřímém úmyslu, neboť jako odborník pohybující se v oboru
mohl důvodně očekávat, že snaha majitelů o získání licence před koncem roku, v situaci, kdy v době vydání
licence nebyly elektrárny provozuschopné, je vedena úmyslem podvodně získat vyšší výkupní cenu za elektřinu,
k čemuž jim pomohl tím, že vyhotovil výchozí zprávu o revizi elektrické instalace, ačkoli věděl, že elektrárny nebyly
v rozsahu revidovaných zařízení dokončeny a nebyly tak splněny podmínky pro úplnost dané revizní zprávy. Věděl
tedy o škodlivém následku a byl s ním srozuměn. 8
Nejvyšší soud svým usnesení odmítl dovolání obžalovaných a udělené tresty pro techniky potvrdil. Obžalovaní
v řízení namítali, že jednání k vydání licence směřovalo proti ERÚ a škoda vznikla Ministerstvu průmyslu a obchodu,
které dotovalo výkup energie z obnovitelných zdrojů, tj. škoda nevznikla ERÚ, proti němuž jednání směřovalo.
Nejvyšší soud k tomu uvedl, že podvodné jednání, tj. uvedení v omyl nebo využití omylu, popř. zamlčení
podstatných skutečností, může směřovat nejen vůči poškozenému, ale i vůči jiné osobě. 9

5. Závěr
Hlavním nebezpečím z pohledu obhajoby revizního technika při spáchání trestného činu podvodu při udělování
licence FVE je výše (potenciálně) způsobené škody. Ta totiž vzhledem k době, po kterou měly být čerpány dotace
a odebírána elektřina za stanovené výkupní ceny, činí obvykle několik desítek milionů korun. Fakticky způsobená
škoda bývá mnohem nižší, většinou několik milionů korun. Trestný čin podvodu se proto v takovém případě
posuzuje jako dílem dokonaný (v části skutečně způsobené škody) a dílem spáchaný ve stadiu pokusu (v části
potenciálně spáchané škody). Jak je ovšem uvedeno výše, z pohledu zákona je pokus stejně trestný jako dokonaný
trestný čin.

7
8
9

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 2. 2016, sp. zn. 46 T 7/2013
Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 1. 2018, sp. zn. 5 To 56/2016
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 3 Tdo 990/2018
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Při rozběhnutí kolotoče trestního řízení a zahájení trestního stíhání revizního technika je velmi obtížné dosáhnout
zastavení trestního stíhání, resp. zproštění obžaloby. Pokud je revizní zpráva odbornými posudky shledána
v určitém směru za vadnou, bývá vyvinění revizního technika spíše vzácností.
Neexistuje bohužel univerzální rada, jak se vyhnout trestnímu stíhání v daném oboru. Lze však jistě doporučit, aby
revizní technik při vypracovávání revizní zprávy vždy dbal o to, aby do ní důsledně uvedl všechny požadované
údaje a vždy popravdě zaznamenal stav dokončenosti FVE v okamžiku vypracování zprávy. Při každé poptávce
o vypracování revizní zprávy je nutné, aby se revizní technik informoval u zadavatele (nejlépe písemně) o účelu
revizní zprávy, ke kterému bude použita. Pokud revizní technik zjistí, že FVE při vypracovávání zprávy není
dokončena a není provozuschopná, je rovněž namístě, aby revizní technik nechal majitele podepsat čestné
prohlášení o tom, že revizní zpráva nebude použita jako příloha pro žádost o udělení licence FVE. Uvedené platí
obzvláště v době, kdy je zřejmé, že se výkupní ceny elektřiny budou k určitému datu významněji zvyšovat.

Autor příspěvku je advokát v Brně, který se ve své praxi zaměřuje zejména na obhajobu obviněných v trestním
řízení, na zastupování poškozených v trestním řízení a na zastupovaní osob v řízeních o přestupku.
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Kontrolní činnost Státního úřadu práce
a oblastních inspektorátů práce
Ing. Bc. Radomír Kočíb, inspektor, Oblastní inspektorát práce Ostrava

Kontrolní þinnost Státního
úĜadu pUáce a oblastních
inspektorátĤ práce
???Jak se zachovat pĜi kontrole OIP/SUIP???

Zákon þ. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní Ĝád), v platném znČní
Kontrolní þinnost:

Zákon platí obecnČ pro všechny
kontrolní orgány

2 zákony
KONTROLA
Kontrolní orgán pĜi kontrole zjišĢuje, jak
kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí
vyplývají z jiných právních pĜedpisĤ nebo
které jí byly uloženy na základČ tČchto
pĜedpisĤ.

1. Zákon þ. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní Ĝád), v platném znČní
2. Zákon þ. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, v platném znČní
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Zahájení kontroly

PRģBċH KONTROLY

(1) Kontrolní orgán zahajuje kontrolu z moci úĜední.
(2) Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem,
jímž je
a) pĜedložení povČĜení ke kontrole nebo prĤkaz
b) doruþení oznámení o zahájení kontroly
kontrolované osobČ; souþástí - povČĜení ke kontrole,
anebo seznam kontrolujících
c) první z kontrolních úkonĤ bezprostĜednČ
pĜedcházejících pĜedložení povČĜení ke kontrole
(3) kontrola zahájena podle odst. 2 písm. a) nebo c)
bez pĜítomnosti kontrolované osoby, informuje
kontrolující KO o zahájení kontroly dodateþnČ.

(1) Kontrolu vykonává fyzická osoba,
kterou kontrolní orgán k tomu povČĜil (dále
jen „kontrolující“).
(2) PovČĜení ke kontrole vydává vedoucí
kontrolního orgánu
(3) PovČĜení ke kontrole má formu
a) písemného povČĜení, nebo
b) prĤkazu, stanoví-li tak jiný právní
pĜedpis.

Vstup na pozemky, do staveb
a jiných prostor

Kontrolující je dále oprávnČn
a) požadovat prokázání totožnosti fyzické
osoby
b) provádČt kontrolní nákupy, odebírat vzorky,
provádČt potĜebná mČĜení, sledování,
prohlídky a zkoušky,
c) požadovat poskytnutí údajĤ, dokumentĤ
a vČcí vztahujících se k pĜedmČtu kontroly
nebo k þinnosti kontrolované osoby (dále jen
„podklady“); v odĤvodnČných pĜípadech mĤže
kontrolující zajišĢovat originální podklady,

Kontrolující je v souvislosti s výkonem
kontroly oprávnČn vstupovat do staveb,
dopravních prostĜedkĤ, na pozemky a do
dalších prostor s výjimkou obydlí

Kontrolující je v souvislosti s
výkonem kontroly povinen
a) zjistit stav vČci v rozsahu nezbytném pro
dosažení úþelu kontroly a v závislosti na
povaze kontroly doložit kontrolní zjištČní
potĜebnými podklady,
b) šetĜit práva a oprávnČné zájmy
kontrolované osoby
c) pĜedložit povČĜení ke kontrole nebo prĤkaz
d) vydat potvrzení o zajištČných originálních
podkladech, a pominou-li dĤvody jejich
zajištČní, neprodlenČ je vrátit,

d) poĜizovat obrazové nebo zvukové
záznamy,
e) v míĜe nezbytné pro prĤbČh kontroly
užívat technických prostĜedkĤ
kontrolované osoby, a to po pĜedchozím
projednání s kontrolovanou osobou,
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Práva a povinnosti
kontrolované osoby
e) umožnit kontrolované osobČ úþastnit se
kontrolních úkonĤ pĜi výkonu kontroly na
místČ, nebrání-li to splnČní úþelu nebo
provedení kontroly,

(1) Kontrolovaná osoba je oprávnČna
a) požadovat po kontrolujícím pĜedložení
povČĜení ke kontrole nebo prĤkaz
b) namítat podjatost kontrolujícího nebo
pĜizvané osoby,
c) seznámit se s obsahem protokolu
o kontrole,
d) podávat námitky proti kontrolním
zjištČním uvedeným v protokolu o kontrole.

f) vyhotovit protokol o kontrole a doruþit
jeho stejnopis kontrolované osobČ.

Protokol o kontrole obsahuje:
a) oznaþení kontrolního orgánu a kontrolujícího,
b) oznaþení ustanovení právního pĜedpisu vymezujícího
pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly,
c) oznaþení pĜizvané osoby, vþetnČ dĤvodu jejího pĜizvání,
d) oznaþení kontrolované osoby,
e) oznaþení pĜedmČtu kontroly,
f) kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den
g) poslední kontrolní úkon pĜedcházející vyhotovení protokolu
o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
h) kontrolní zjištČní
i) pouþení o možnosti podat námitky proti kontrolním zjištČním
j) datum vyhotovení a podpis kontrolujícího.

(2) Kontrolovaná osoba je povinna vytvoĜit
podmínky pro výkon kontroly, umožnit
kontrolujícímu výkon jeho oprávnČní
stanovených tímto zákonem a poskytovat
k tomu potĜebnou souþinnost a podat ve
lhĤtČ urþené kontrolujícím písemnou
zprávu o odstranČní nebo prevenci
nedostatkĤ zjištČných kontrolou, pokud
o to kontrolující požádá.

Námitky
(1) podat kontrolnímu orgánu ve lhĤtČ
15 dnĤ ode dne doruþení protokolu o
kontrole, není-li stanovena v protokolu
o kontrole lhĤta delší.
(2) Námitky se podávají písemnČ, musí
z nich být zĜejmé, proti jakému
kontrolnímu zjištČní smČĜují, a musí
obsahovat odĤvodnČní nesouhlasu s tímto
kontrolním zjištČním.

(2) Protokol o kontrole se vyhotoví ve lhĤtČ
30 dnĤ ode dne provedení posledního
kontrolního úkonu, ve zvláštČ složitých
pĜípadech do 60 dnĤ.
(3) Stejnopis protokolu o kontrole doruþí
kontrolní orgán kontrolované osobČ.
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PĜestupky fyzických, právnických a
podnikajících fyzických osob

VyĜizování námitek
Inspektor do 7 dnĤ

a) kontrolovaná osoba nesplní nČkterou z
povinností podle § 10 odst. 2,

NadĜízená osoba do 30 dnĤ
b) jako povinná osoba nesplní povinnost
podle § 10 odst. 3.

MĤže se lhĤta prodloužit až na 60 dnĤ

Povinnost mlþenlivosti
(1) Kontrolující nebo pĜizvaná osoba má
povinnost zachovávat mlþenlivost o všech
skuteþnostech, o kterých se dozvČdČla
v souvislosti s kontrolou
(2) Povinnost mlþenlivosti kontrolujícího
nebo pĜizvané osoby trvá i po skonþení
jejich pracovnČprávního nebo jiného
vztahu.
(3) zproštČní mlþenlivosti

Kontrola dodržování právních pĢedpisĪ :

Státní úĢad inspekce
práce

-pracovnď-právní vztahy vĀ.odmďěování,náhrad mezd nebo
platĪ,náhrad výdajĪ (mimo pĢedpisĪ o zamďstnanosti a
ochranď pĢi platební neschopnosti )
-pracovní doba a doba odpoĀinku
-bezpeĀnost provozu technických zaĢízení a VTZ
-zamďstnávání zamďstnankyě,mladistvých …….
-výkon umďlecké,kulturní,sportovní a reklamní Āinnosti
dďtmi

Oblastní inspektoráty
práce ( 8 )

-kolektivní smlouvy ( individuální pracovnďprávní nároky )
-vnitĢní pĢedpisy vydané na základď zák.o mzdď,odmďnď za
prac.pohotovost a prĪmďr.výdďlku,zák.o platu,cestovních
náhradách ….
-prevence závažných havárií
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PĢíklad postupu

Hlavní zmďny
- Provádí se kontrola ( nikoliv dozor )
- RozšíĢení pĪsobnosti
-PrĪkaz inspektora umožěuje bezplatný vstup a je zároveě
povďĢením k výkonu kontroly
-PĢi zahájení kontroly není nutná úĀast statutárního
zástupce ( možnost neohlášených kontrol )
- Inspektor ovďĢuje totožnost kontrolovaných osob
- Inspektor mĪže zajistit originály dokladĪ
- Odebírat k rozboru vzorky (na požádání se uhradí)
- Dotazovat se zamďstnancĪ bez pĢítomnosti dalších osob
- Vydat ústní zákaz a do 1 dne jej potvrdit písem.rozhodnutím

PoĢádková pokuta

Kontrola

Ústní zákaz

Odvolání

Odvolání proti
zákazu

Rozhodnutí

Protokol
DílĀí protokol

OpatĢení
k odstranďní
nedostatkĪ

Kontrola plnďní
opatĢení

Rozhodnutí

Námitky proti
kontrolnímu zjištďní

- Ukládat opatĢení k odstranďní zjištďných nedostatkĪ
-Kontrolovaná osoba je povinna poskytnout materiální
a technické zabezpeĀení
- Poskytnout telekomunikaĀní zaĢízení (na požádání se uhradí)
-Vyšší úroveě sankcí a stanovení sazeb sankcí za pĢestupky
a správní delikty
- Ke kontrole mĪže být výjimeĀnď pĢizván další odborník

Rozhodnutí
O námitkách

Správní Ģízení a
rozhodnutí o
uložení sankce

Odvolání proti
rozhodnutí
Rozhodnutí SÚIP
Žaloba k soudu
Rozhodnutí soudu

Zákon 174/1968 Sb.o státním odborném dozoru
nad bezpeĀností práce

Povinnosti inspektora
Prokázat se prĤkazem
Informovat pĜíslušný odborový orgán o kontrole
Chránit práva a právem chránČné zájmy k.osoby
Zachovávat mlþenlivost
Zabezpeþit ochranu poĜízených kopií dokladĤ
Zjistit pĜi kontrole skuteþný stav
PoĜídit o kontrole protokol
Seznámit k.osobu s obsahem protokolu

- Vypuštďny všechny Āásti,týkající se orgánĪ státního
odborného dozoru

-Ponechány a upraveny Āásti týkající se organizací
státního odborného dozoru
-Ponechány a upraveny Āásti,týkající se vyhrazených
technických zaĢízení

PĜestupky

Opravné prostĜedky

Na úseku rovného zacházení (400 tis.)
Na úseku pracovního pomČru (300 tis.)
Na úseku odmČĖování (500 tis. -2mil.)
Na úseku náhrad (200 tis.)
Na úseku pracovní doby (300 tis. – 2 mil.)
Na úseku dovolené (200 tis.)
Na úseku bezpeþnosti práce (300 t.- 2 m.)
Na úseku vyhrazených tech.zaĜízeních (1-2 mil.)

Námitky proti kontrolnímu zjištČní
Odvolání
Žaloba
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Provozovatel versus revizní technik
Bezpečnost a ochrana zdraví
David Černoch, Vodafone CR a.s., člen UNIE SZ
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BezpeÎnost a ochrana zdraví
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Základní právní
pĚedpisy
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775 012 022
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3

VšeobecnÜ?
ProÎ Ěešit BOZP?
Pěi zajišħování bezpeÏnosti práce s elektrickým zaěízením vychází zamÝstnavatel ze
všeobecných zásad bezpeÏnosti a ochrany zdraví obsažených v zákoníku práce, podle
kterých je povinen zajistit bezpeÏnost s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví,
která se týkají výkonu práce, a zákona Ï. 309/2006 Sb., o zajištÝní dalších podmínek
bezpeÏnosti a ochrany zdraví pěi práci, ve znÝní pozdÝjších pěedpisı, podle kterého musí být
stroje, technická zaěízení, dopravní prostěedky a náěadí pravidelnÝ a ěádnÝ udržovány,
kontrolovány a revidovány. Bližší požadavky na bezpeÏný provoz a používání strojı,
technických zaěízení, dopravních prostěedkı a náěadí stanoví naěízení vlády Ï. 378/2001 Sb.,
podstatnÝ redukovaná vyhláška Ï. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky
k zajištÝní bezpeÏnosti práce a technických zaěízení, ve znÝní pozdÝjších pěedpisı,
a technické normy.
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Paragraf 132b zákoníku práce ukládá zamČstnavateli povinnost provádČt úkoly v prevenci rizik.
PĜi provozu VTZ mezi nČ patĜí i provádČní prohlídek, revizí a zkoušek.
Prevencí rizik se rozumí všechna opatĜení vyplývající z právních (zákony, naĜízení vlády,
vyhlášky) a ostatních pĜedpisĤ (normy, uznaná pravidla vČdy a techniky, technická pravidla)
k zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci a z opatĜení zamČstnavatele (místní provozní
pĜedpisy), která mají za cíl pĜedcházet rizikĤm a odstraĖovat je, nebo minimalizovat pĤsobení
neodstranitelných rizik. ZmínČné oblasti se týkají, pĜímo þi nepĜímo, paragrafy 132 – 134e
Zákoníku práce (zákon þ. 65/1965 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, dále jen „ZP“).
ZamČstnavateli, tj. právnické osobČ nebo fyzické osobČ podnikající podle živnostenského
zákona, i když nikoho nezamČstnává, je zamČstnavatelem a sama též pracuje nebo
zamČstnává manžela þi dČti, ukládá ZP v oblasti prevence rizik Ĝadu povinností. Z tohoto výþtu
„dotþených“ osob je zĜejmé, že žádná z dále uvedených povinností se netýká soukromých
uživatelĤ VTZ (napĜ. vzdušníkĤ domácích vodáren nebo hobby kompresorĤ).

5
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V oblasti prevence rizik, je zamÜstnavatel povinen (§ 132a ZP):
1.Zajistit bezpeÎnost a ochranu zdraví zamÜstnancİ pĚi práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života
a zdraví (§ 132 odst. 1 ZP), kterážto povinnost se vztahuje i na osoby, které se s jeho vÜdomím zdržují na jeho
pracovištích ( odst. 2).
2.VytváĚet podmínky pro bezpeÎné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostĚedí vhodnou organizací
bezpeÎnosti a ochrany zdraví pĚi práci a pĚijímáním opatĚení k prevenci rizik (§ 132a odst. 1 ZP).
3.Vyhledávat rizika, zjišĦovat jejich pĚíÎiny a zdroje a pĚijímat opatĚení k jejich odstranÜní. K tomu je povinen pravidelnÜ
kontrolovat úroveĉ bezpeÎnosti a ochrany zdraví pĚi práci, zejména stav technické prevence a úroveĉ rizikových
faktorİ pracovních podmínek a dodržet metody a zpİsob zjištÜní a hodnocení rizikových faktorİ podle zvláštního
právního pĚedpisu. (§ 132a odst. 3 ZP).
4.Vyhodnotit neodstranitelná rizika a pĚijmout opatĚení k omezení jejich pİsobení (§ 132a odst. 4 ZP).
5.PĚi pĚijímání a provádÜní technických, technologických, organizaÎních a jiných opatĚení k prevenci rizik vycházet ze
všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí (§ 132a odst. 5 ZP).
a) omezování vzniku rizik,
b) odstraĉování rizik u zdroje jejich pİvodu,
f ) omezování poÎtu zamÜstnancİ vystavených pİsobení faktorİ pĚekraÎujících nejvyšší pĚípustné hodnoty a dalších
škodlivých faktorİ na nejnižší poÎet nutný pro zajištÜní provozu,
g) plánování pĚi provádÜní prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních
vztahİ a vlivu pracovního prostĚedí,
j) udílení vhodných pokynİ k zajištÜní bezpeÎnosti a ochrany zdraví pĚi práci.

6. PĚizpİsobovat opatĚení mÜnícím se skuteÎnostem, kontrolovat jejich úÎinnost a dbát o zlepšování pracovních podmínek
(§ 132a odst. 7).
7. ProvádÜt úkoly v prevenci rizik a tyto zajišĦovat pĚedevším svým odbornÜ zpİsobilým zamÜstnancem. Nemá-li takového
a sám není odbornÜ zpİsobilý, zajistit jejich provádÜní prostĚednictvím jiné, odbornÜ zpİsobilé osoby (§ 132b odst. 1 ZP).
(Úkol vlády, stanovit naĚízením bližší pĚedpoklady získání odborné zpİsobilosti, nebyl dosud naplnÜn - § 132b odst. 4 ZP)).
8. Zajistit zamÜstnancİm školení o právních a ostatních pĚedpisech k zajištÜní bezpeÎnosti a ochrany zdraví pĚi práci, které
doplĉují jejich kvalifikaÎní pĚedpoklady a požadavky pro výkon práce, pravidelnÜ ovÜĚovat jejich znalost a soustavnÜ vyžadovat
a kontrolovat jejich dodržování (§ 133 odst. 1 písm. e) ZP)..
9. Zajistit zamÜstnancİm, podle potĚeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostateÎné a pĚimÜĚené informace
a pokyny o bezpeÎnosti a ochranÜ zdraví pĚi práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik
a s opatĚeními na ochranu pĚed pİsobením tÜchto rizik, která se týkají jejich práce a pracovištÜ(§ 133 odst. 1 písm. f) ZP).
10. O školeních, informacích a pokynech vést dokumentaci (§ 133 odst. 1 ZP).
11. Stroje, technická zaĚízení….musí být (§ 134a odst. 1 ZP)..
a) vybaveny ochrannými zaĚízeními, která chrání život a zdraví zamÜstnancİ,
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby zamÜstnanci nebyli vystaveni zejména…a nežádoucím úÎinkİm hluku a vibrací,
c) pravidelnÜ a ĚádnÜ udržovány, kontrolovány a revidovány
(Bližší požadavky na bezpeÎný provoz a používání strojİ, technických zaĚízení, pĚístrojİ a náĚadí
stanovila vláda v naĚízení Î. 378/2001 Sb., platném od 1.1.2003.)
12. Zajistit, aby technická zaĚízení, která pĚedstavují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zamÜstnancİ, obsluhovali jen
zdravotnÜ a zvlášĦ odbornÜ zpİsobilí zamÜstnanci (§ 134b odst. 1 ZP).. (Úkol vlády, stanovit naĚízením, která technická
zaĚízení a které Îinnosti to jsou, nebyl dosud naplnÜn - § 134b odst. 4 ZP).
13. Pokud se na pracovišti vyskytují rizikové faktory, zjišĦovat a kontrolovat mÜĚením jejich hodnoty a zabezpeÎit,
aby byly vylouÎeny nebo alespoĉ omezeny na nejmenší rozumnÜ dosažitelnou míru…(§ 134c odst. 1 ZP).

A kdo vlastnÜ odpovídá za bezpeÎnost?
V první ĚadÜ je to projektant stavby. Uvedené vyplývá z § 159 odst. 2 stavebního zákona, podle
kterého projektant odpovídá (mimo jiné) za bezpeÎnost stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace. Uvedené zákonné ustanovení dále uvádí, že není-li projektant zpİsobilý
nÜkterou Îást projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování pĚizvat
osobu s oprávnÜním pro pĚíslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh.
OdpovÜdnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotÎena.
Znamená to, že není-li projektant odbornÜ zpİsobilý navrhnout ochranu stavby pĚed bleskem ve
smyslu stavební vyhlášky, musí tím (jako svého subdodavatele) povÜĚit osobu k tomu odbornÜ
zpİsobilou. OdpovÜdnost pak ponesou oba projektanti.
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Dále je to zhotovitel stavby (realizaÎní firma).
Ten ve smyslu § 160 odst. 2 stavebního zákona odpovídá za provedení stavby (mimo jiné) s
projektovou dokumentací a za dodržení technických norem.
RovnÜž je to ale i revizní technik.
Revizním technikem se pĚitom rozumí osoba odbornÜ zpİsobilá ve smyslu vyhlášky Î. 50/1978
Sb., o odborné zpİsobilosti v elektrotechnice, a to urÎitého stupnÜ pro to, aby mohla kontrolovat
(provádÜt revizi) zaĚízení urÎená k ochranÜ pĚed úÎinky atmosférické nebo statické elektĚiny. Bez
revize není možné uvést zaĚízení do provozu. Proto stejnÜ jako projektant odpovídá i revizní technik
za bezpeÎnost takového zaĚízení a tím i stavby.
Jde hned o nÜkolik druhİ odpovÜdnosti, a to o odpovÜdnost:
– obÎanskoprávní,
– trestní,
– správní.
9

Kdo je revizní technik?
Revizní technici jsou osoby znalé s pĜíslušnou zpĤsobilostí. Vypracovávají pro
organizaci revizní zprávy na základČ objednávky nebo mandátní smlouvy, pĜi které
je možno touto smlouvou urþit odpovČdnost vĤþi dozorovým orgánĤm.
Revizní technici provádí výchozí a pravidelné revize u vyhrazených technických
zaĜízení, kde podrobnou prohlídkou, mČĜením a funkþními zkouškami zjišĢují stav
zaĜízení z hlediska jeho bezpeþnosti.
Investor/majitel VTZ a revizní technik/dodavatel?
• Kdo kromČ RT mĤže zpochybnit jednoznaþnČ vadnou revizní zprávu?
• Jak se podílet na tvorbČ projektové dokumentace?
• Proþ nenechat zpracovat dokumentaci bez dohledu budoucího majitele?
• Jaké jsou další rizika lidové tvorby projektantĤ a revizních technikĤ pro
investory?
10

Kdo tedy mĤže mČnit rozsah a provedení revizí a zkoušek a zmČnit lhĤty kontrol, revizí
a zkoušek?
Ten, kdo nese ze zákona odpovČdnost za bezpeþnost zaĜízení – tedy zamČstnavatel, který je
jeho provozovatelem, cítí-li se natolik odbornČ zpĤsobilý, že nerespektuje závČry a doporuþení
revizního technika nebo obecnČ uznávané a doporuþené lhĤty a zpĤsoby zkoušení.
Co mu mĤže þásteþnČ pomoct?
PĜi svém rozhodování se mĤže opĜít o odborné stanovisko organizace státního odborného
dozoru ITI Praha, které získá, za úplatu ( § 6a odst. 1 písm. a) zákona þ. 174/1968 Sb.,
v úplném znČní). Zrušením ýÚBP a InspektorátĤ bezpeþnosti práce (§ 49 z.þ. 251/2005 Sb.)
a novelizací zákona þ. 174/1968 Sb. skonþila možnost bezplatného poskytování informací
v této oblasti, neboĢ Oblastní inspektoráty práce poskytují zamČstnancĤm a zamČstnavatelĤm
ze zákona bezúplatnČ pouze základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních
vztahĤ a pracovních podmínek (§ 5 odst. 1 písm. k) zákona þ.251/2005 Sb.)
ZávČry revizního technika, týkající se zejména zpĤsobu a lhĤty zkoušení VTZ, mĤže zmČnit
nebo zcela odmítnout Inspektor Oblastního inspektorátu práce, zjistí-li závady pĜi
kontrole dodržování povinností vyplývajících z právních pĜedpisĤ k zajištČní bezpeþnosti
provozu technických zaĜízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních
pĜedpisĤ o bezpeþnosti provozu vyhrazených technických zaĜízení (§§ 3, 5 a 7zákona
þ. 251/2005 Sb.).
11
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Otázky k zamyšlení a co se nevejde do prezentace
1. Posuzuje TIýR bezpeþnost zaĜízení, nebo jen posuzuje obsah projektové
dokumentace, dokladĤ k zaĜízení a revizní zprávy?
2. Kdo tedy Ĝekne zda instalace (zaĜízení) je bezpeþná?
3. Co dČlat když pĜi realizaci máte pochybnost o správnosti Ĝešení?
4. Co v pĜípadČ že jste podnájemci v objektu majitele a jste pĜesvČdþeni, že
objekt není „bezpeþný“
5. Instalace – výrobek – složení celku – funkþní celek – EMC – ovlivnČní
6. jednoho zaĜízení druhým
7. Kdo a jak Ĝeší velké celky z více profesemi a nČkolika stupni? VN – NN –
8. DATA – IT – EZS –EPS - nouzové osvČtlení - provozní osvČtlení - protipanické
osvČtlení - hromosvod-stupaþky-soubČhy – plyn - tlakové nádoby
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Povinnosti revizních technikĤ
1) zvolit správný obsah revizí a vypracovat objektivní a Ĝádné revizní zprávy,
2) identifikovat zjištČné závady dle porušených norem a þlánkĤ, které v revizní zprávČ musí
uvést.
3) u elektrických zaĜízení klasifikovat uvádČné závady na:
• pĜímo ohrožující bezpeþnost osob nebo vČcí (napĜ. znatelnČ poškozená pracovní izolace
živé þásti, nebezpeþné napČtí na neživých þástech, pĜerušený ochranný vodiþ, poškozené
dielektrické rukavice, galoše, vyĜazené jištČní, opravované pojistky, nadmČrnČ se zahĜívající
záĜivková svítidla, kompenzaþní kondenzátory, svorky, apod.),
• ohrožující bezpeþnost osob nebo vČcí (napĜ. nepĜedpisové instalace na hoĜlavém podkladu,
nesprávnČ instalovaná elektrická topidla, poddimenzované prĤĜezy vodiþĤ vzhledem k
zatížení, akumulaþní kamna nebo boiler pĜipojené pohyblivým pĜívodem, pĜerušený svod
hromosvodĤ, apod.),
• neohrožující bezpeþnost osob nebo vČcí (napĜ. vČtší poþet vývodĤ na jednom okruhu,
zaĜízení zĜízená podle dĜíve platných pĜedpisĤ, nevyhovující barevné znaþení, apod.).
Otázka? MĤže (musí) být výchozí revize bez závad?
13

Íím se Ěídíme v BOZP?
Obecná úprava
zákon Î. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znÜní pozdÜjších pĚedpisİ
ProvádÜcí pĚedpisy
NaĚízení vlády Î. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostĚedkİ, mycích, Îisticích a dezinfekÎních prostĚedkİ
Vyhláška MZ Î. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracovištÜ, které jsou zakázané tÜhotným ženám,
kojícím ženám, matkám do konce devátého mÜsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou
mladiství výjimeÎnÜ tyto práce konat z dİvodu pĚípravy na povolání
NaĚízení vlády Î. 201/2010 Sb., o zpİsobu evidence úrazİ, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
zákon Î. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeÎnosti a ochrany zdraví pĚi práci v
pracovnÜprávních vztazích a o zajištÜní bezpeÎnosti a ochrany zdraví pĚi Îinnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovnÜprávní vztahy (zákon o zajištÜní dalších podmínek bezpeÎnosti a ochrany zdraví pĚi práci)
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Zákoník práce - zákon Î. 262/2006 Sb. § 102:
(1) ZamÜstnavatel je povinen vytváĚet bezpeÎné a zdraví neohrožující pracovní prostĚedí a pracovní podmínky
vhodnou organizací bezpeÎnosti a ochrany zdraví pĚi práci a pĚijímáním opatĚení k pĚedcházení rizikİm.
(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatĚení vyplývající z právních a ostatních pĚedpisİ k zajištÜní bezpeÎnosti a
ochrany zdraví pĚi práci a z opatĚení zamÜstnavatele, která mají za cíl pĚedcházet rizikİm, odstraĉovat je nebo
minimalizovat pİsobení neodstranitelných rizik.
(3) ZamÜstnavatel je povinen soustavnÜ vyhledávat nebezpeÎné Îinitele a procesy pracovního prostĚedí a
pracovních podmínek, zjišĦovat jejich pĚíÎiny a zdroje. Na základÜ tohoto zjištÜní vyhledávat a hodnotit rizika a pĚijímat
opatĚení k jejich odstranÜní a provádÜt taková opatĚení, aby v dİsledku pĚíznivÜjších pracovních podmínek a úrovnÜ
rozhodujících faktorİ práce dosud zaĚazené podle zvláštního právního pĚedpisu jako rizikové mohly být zaĚazeny do
kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelnÜ kontrolovat úroveĉ bezpeÎnosti a ochrany zdraví pĚi práci, zejména stav
výrobních a pracovních prostĚedkİ a vybavení pracovišĦ a úroveĉ rizikových faktorİ pracovních podmínek, a dodržovat
metody a zpİsob zjištÜní a hodnocení rizikových faktorİ podle zvláštního právního pĚedpisu. (4) Není-li možné rizika
odstranit, je zamÜstnavatel povinen je vyhodnotit a pĚijmout opatĚení k omezení jejich pİsobení tak, aby ohrožení
bezpeÎnosti a zdraví zamÜstnancİ bylo minimalizováno. PĚijatá opatĚení jsou nedílnou a rovnocennou souÎástí všech
Îinností zamÜstnavatele na všech stupních Ěízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o pĚijatých opatĚeních
podle vÜty první vede zamÜstnavatel dokumentaci.
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Jaké jsou jiné právní pĚedpisy mající vliv na VTZ
Požární ochrana
• Zákon Î. 133/1985 Sb., o požární ochranÜ
• Vyhláška Î. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpeÎnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci) (pĚílohy 4 a 5)
• Vyhláška Î. 247/2001 Sb., o organizaci a Îinnosti jednotek požární ochrany (pĚílohy)
• Zákon Î. 238/2000 Sb., o HasiÎském záchranném sboru Íeské republiky a o zmÜnÜ nÜkterých zákonİ
• NaĚízení vlády Î. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochranÜ
• NaĚízení vlády Î. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpeÎnosti pĚi provozu komínİ, kouĚovodİ a spotĚebiÎİ paliv
(pĚílohy)
• Vyhláška Î. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (pĚílohy 2, 4, 7 a 8)
• Vyhláška Î. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpeÎnosti pĚi svaĚování a nahĚívání živic v tavných
nádobách
• Vyhláška Î. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveĚí, kouĚotÜsných dveĚí a kouĚotÜsných
požárních dveĚí
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Chemie
• zákon Î. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smÜsích a o zmÜnÜ nÜkterých
zákonİ, ve znÜní pozdÜjších pĚedpisİ
• ProvádÜcí pĚedpisy
– vyhláška Î. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
– vyhláška Î. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických smÜsích, které mají nÜkteré
nebezpeÎné vlastnosti, a o detergentech

Technické požadavky na výrobky
• zákon Î. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmÜnÜ a doplnÜní
nÜkterých zákonİ, ve znÜní pozdÜjších pĚedpisİ
Kontrola BOZP
• zákon Î. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znÜní pozdÜjších pĚedpisİ

17
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KODEX VFCZ - NA CO KLADEME DįRAZ
Práce s elektĚinou
Partner je povinen:
• dodržovat platné zákony a používat jako minimální technický standard hodnoty
uvedené v ÍSN
• zajistit implementaci procesİ Ěízení rizik tak, aby byla kontrolována nebezpeÎnost
práce s elektĚinou a vytvoĚit a dodržovat bezpeÎný systém práce;
• poskytovat odpovídající dohled, instrukce a školení svým zamÜstnancİm;
• zajistit pravidelné kontroly a revize veškerého el. zaĚízení dle platných pĚedpisİ
a norem
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CO KONTROLOVAT ?
Co se týká elektriky?
BEZPEýNOSTNÍ ZNAýENÍ - POŽÁRNÍ

BEZPEýNOSTNÍ ZNAýENÍ - ÚNIKOVÉ

25

CO KONTROLOVAT ?
BEZPEýNOSTNÍ ZNAýENÍ
- ELEKTRO

BEZPEýNOSTNÍ ZNAýENÍ
- OSTATNÍ

CO KONTROLOVAT ?
DOSTUPNOST HASICÍCH PěÍSTROJģ
- Max 150 cm nad úrovní podlahy
- Nesmí být zamþený
PROVOZUSCHONOST
- Kontrolní štítek a plomba
- Neporušenost
- Protokol
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CO KONTROLOVAT ?
PLATNOST REVIZÍ :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ELEKTRO
PHP
UCPÁVKY
KLAPKY
POŽÁRNÍ DVEěE
ŽEBěÍKY
HROMOSVODY
DOKUMENTACE :
POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMċRNICE
ýÍSLA TÍSĕOVÝCH LINEK
PROVOZNÍ DOKUMENTACE

Základy?
• elektrické spotĚebiÎe chránit pĚed vodou a mechanickým poškozením, nesmí být vystaveny dešti,
nesmí se používat ve vlhku, mokru ani ve výbušném prostĚedí (pokud nejsou k tomu urÎeny)
• pĚi pĚemístÜní zaĚízení jej vždy odpojit od el. sítÜ a zapojovat s vypnutým vypínaÎem;
• nikdy nehasit požár elektrického zaĚízení vodou nebo pÜnovými hasicími pĚístroji;
• spotĚebiÎe nepĚenášet a nezvedat za pĚívodní kabely.
Každá osoba zajišĦující Îinnosti pro spoleÎnost Vodafone je povinna:
• seznámit se s bezpeÎnostními pokyny, zejména návodem k obsluze;
• obsluhovat zaĚízení zpİsobem popsaným v návodu k obsluze;
• dodržovat minimální vzdálenosti stanovené v provozní dokumentaci zaĚízení pro odstup od
hoĚlavých látek;
• nikdy neodstraĉovat ze zaĚízení ochranné kryty;
• pĚed každým použitím zkontrolovat stav zaĚízení, kontrola pĚedstavuje zevní prohlídku
a zkoušku chodu.
25

• Pokud pracovník zjistí závadu, která ohrožuje bezpeÎnost pĚi obsluze, zaĚízení se nesmí
používat a je tĚeba jej zajistit (výstražná tabulka apod.). Závadu hlásí zamÜstnanec
nadĚízenému vedoucímu zamÜstnanci nebo povÜĚené osobÜ.
4.3 Zvláštní pĚípady
• PĚi práci v blízkosti nadzemního el. vedení je Partner povinen zajistit pĚíslušná opatĚení
(napĚ. odpojení, izolace, plošina), pokud je kontakt s kabelem, Îi pĚeskoÎení oblouku
vyhodnoceno jako riziko. PĚi výkopových pracích je Partner povinen využít všech možných
prostĚedkİ pro eliminaci rizika kontaktu s podzemním vedením, zejména použitím
dokumentace, detektorİ a bezpeÎných pracovních postupİ.
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ELEKTRICKÁ ZAęÍZENÍ
• musí být pĚed uvedením do provozu odbornÜ provÜĚena a vyzkoušena.
• se smÜjí používat (provozovat) jen za provozních a pracovních podmínek, pro které byla
konstruována a vyrobena.
• musí být upravena tak, aby je bylo možno podle potĚeby vypnout.
• uvádÜná do provozu po Îástech musí mít nehotové Îásti zaĚízení spolehlivÜ odpojeny a
zabezpeÎeny proti nežádoucímu zapojení, popĚípadÜ musí být jinak zajištÜny, aby ve stavu pod
napÜtím nedošlo k ohrožení osob.
• u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištÜna.
• Všechny Îásti elektrického zaĚízení musí být mechanicky pevné, spolehlivÜ upevnÜné a nesmÜjí
ovlivĉovat nepĚíznivÜ jiná zaĚízení; musí být dostateÎnÜ dimenzovány a chránÜny proti úÎinkİm
zkratových proudİ a pĚetížení.
• Íásti elektrických zaĚízení musí být provedeny tak, aby na místech, jimiž protéká elektrický
proud, nemohlo za obvyklých podmínek dojít k nebezpeÎnému ohĚátí vodiÎİ
27

Pohyblivé a poddajné pĚívody
• musí být kladeny a používány tak, aby nemohly být poškozeny a aby byly zajištÜny proti
posunutí a vytržení ze svorek a zabezpeÎeny proti zkroucení žil
• PĚi používání rozpojitelných spojİ nesmí být v rozpojeném stavu napÜtí na kontaktech vidlic
• Elektrická zaĚízení, která se napojují pohyblivým pĚívodem, musí být pĚi pĚemisĦování
odpojena od elektrické sítÜ, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napÜtím
Prozatímní elektrická zaĚízení
• nebo jejich Îásti musí být v dobÜ, kdy nejsou používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí
neohrozí bezpeÎnost osob a technických zaĚízení
• Hlavní vypínaÎ musí být trvale pĚístupný a viditelnÜ oznaÎen
• Prozatímní elektrická zaĚízení se nesmÜjí zĚizovat v prostĚedí s nebezpeÎím výbuchu
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Central Stop:
je zaĚízení umožĉující vypnutí elektrické energie v objektu kromÜ Îásti elektrické instalace, která musí být funkÎní
v pĚípadÜ požáru;
se realizuje vypínacím prvkem v nemÜĚené Îásti elektrické instalace;
jeho vypínací prvek musí být umístÜn v samostatném poli elektromÜrového rozvádÜÎe. V pĚípadÜ, že má objekt více
elektromÜrových rozvádÜÎİ, musí být umístÜn v prvním elektromÜrovém rozvádÜÎi za HDS, kterým musí procházet hlavní
domovní vedení (nesmí být na odboÎce z HDV);
jeho ovládací tlaÎítka a vypínací prvek musí být oznaÎeny štítkem „Central Stop“. Ovládací tlaÎítko nesmí být umístÜno na
dveĚích nebo krytech elektromÜrového rozvádÜÎe;
Central Stop je možné realizovat pouze po pĚedchozím odsouhlasení povÜĚeným pracovníkem
Pokud neplní funkci Total Stop pojistky v HDS, je možné realizovat zapojení Total a Central Stop
Total Stop
je zaĚízení umožĉující vypnutí elektrické energie v celém objektu, jehož funkci plní pojistky v HDS;
jiné provedení Total Stop je možné pouze po pĚedchozím odsouhlasení povÜĚeným pracovníkem
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Co by mÜl obsahovat místní provozní bezpeÎnostní pĚedpis pro obsluhu elektrického zaĚízení?
Místní provozní bezpeÎnostní pĚedpis (dále MPBP) urÎený pro obsluhu elektrických zaĚízení musí stanovit základní požadavky pro tuto Îinnost.
Vypracování MPBP by mÜlo vycházet z ustanovení souvisejících zákonİ, naĚízení vlády, vyhlášek a dalších pĚedpisİ a technických norem. MPBP nesmí být s tÜmito
pĚedpisy v rozporu. Z technických norem, které mají vazbu na obsluhu a práci na elektrických zaĚízeních, je možné jmenovat ÍSN EN 50110-1 ed. 3 a technické
normalizaÎní informace TNI 34 3100 (Obsluha a práce na elektrických zaĚízeních – KomentáĚ k ÍSN EN 50110-1 ed. 2-3:2005). Jde zejména o Îl. 4.1 BezpeÎná
obsluha a práce. PĚi vypracování MPBP by mÜly být vysvÜtleny základní pojmy a definice, které mají význam pro pĚesné a úÎelné vykonávaní Îinností. MPBP pro
obsluhu elektrických zaĚízení by mÜl obsahovat:
•úvod – dİvod zpracování MPBP,
•požadavky právních pĚedpisİ a norem (zákoník práce - z. Î. 262/2006 Sb., zákon Î. 309/2006 Sb., naĚízení vlády Î. 11/2002 Sb. a další),
•základní údaje o majiteli - provozovateli elektrického zaĚízení, které je pĚedmÜtem MPBP,
•osoba odpovÜdná za elektrické zaĚízení,
•upĚesnÜní pracovištÜ – jeho vymezení s ohledem na bezpeÎnost,
•minimální odborná kvalifikace osob urÎených pro obsluhu (vyhl. Î. 50/ 1978 Sb.),
•základní požadavky na bezpeÎné zacházení s elektrickým zaĚízením (lze pĚihlédnout k TNI 34 3100 a zrušené ÍSN 34 3108 BezpeÎnostní pĚedpisy o zacházení
s elektrickým zaĚízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace, neopominutelné jsou požadavky výrobcİ jednotlivých zaĚízení),
•rozsah Îinností, které mohou na elektrickém zaĚízení vykonávat osoby povÜĚené obsluhou (použít mimo jiné i pokyny výrobcİ),
•forma pĚedávání informací osobÜ odpovÜdné za elektrické zaĚízení,
•upĚesnit zpİsob a zásady pĚi dorozumívání (je-li tĚeba),
•opatĚení pro pĚípad úrazu, požáru nebo zátopy
•vybavení ochrannými a pracovními pomİckami,
•vybavení bezpeÎnostními tabulkami a urÎeným místem jejich uložení,
telefonní Îísla potĚebná zejména pro Ěešení mimoĚádných událostí,
dovolené a zakázané Îinnosti (v rozsahu potĚeby),
pravidla pohybu zaĚízení a zamÜstnancİ v prostorech a na pracovištích zamÜstnavatele,
výÎet provozní dokumentace a její dostupnost,
místa uložení a zpİsob dosažitelnosti MPBP,
seznam osob, které byly s MPBP seznámeny nebo o obsahu pouÎeny, informace o skuteÎnosti, že obsahu rozumÜly, datum a podpisy osob,
podklad, v nÜmž jsou lhİty stanovené pro úpravu MPBP, a dİvody (pĚípadnÜ lhİty) pro opakované pouÎování osob o obsahu MPBP.
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Iteraþní proces

Zaþátek
VýbČr posuzovaného zaĜízení
Urþení mezí zaĜízení
Urþení parametrĤ systému

zajištČní
bezpeþnosti

Identifikace nebezpeþí

OpatĜení k
omezení rizika

Identifikace ohrožení

Provedení opatĜení
podle pĜedpisĤ

Jsou splnČny požadavky
pĜedpisĤ BOZP

NE

Vyhodnocení/porovnání
rizika

ANO

Požaduje se omezení
rizika ?

NE

Bezpeþnosti bylo dosaženo
Riziko akceptovatelné

Subjektivní podmínky pro vznik
úrazu



Trvání prĤchodu proudu organismem
Vliv þlovČka ( elektrický odpor tČla,
zpĤsob dotyku, fyzický stav, psychický
stav)
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ROZDċLENÍ ELEKTRICKÝCH ZAěÍZENÍ
Podle úþelu
silová

sdČlovací

silnoproudá

stĜídavý

zvláštní

Ĝídící

Podle nebezpeþí
slaboproudá

Podle druhu proudu
stejnosmČrný
Podle napČtí (stĜídavé)

malé
nízké
vysoké
(do 50 V) (50 V - 1 kV) (1- 52 kV)

velmi vysoké
(52 - 300 kV)

zvlášĢ vysoké
(300-800 kV)

PĜi posuzování rizik je tĜeba zjistit, zda nejsou porušována
nČkterá zásadní ustanovení právních pĜedpisĤ, která
jsou závazná.
Zásady kvantifikace rizika
¾

Riziko chápeme jako souÎin pravdÜpodobnosti vzniku nebezpeÎné události a jejích následkİ:

¾

R…...

riziko

¾

P…...

pravdÜpodobnost vzniku nebezpeÎné události (bezrozmÜrná nebo podmínÜná)

¾

N…...

následky nebezpeÎné události (je nutno kvantifikovat – poÎty zemĚelých, finanÎní ztráty, škody na životním prostĚedí)

R=P·N

Proces urÎení místních nebezpeÎí a hodnocení rizik musí plnit tyto základní body:
x

Identifikace místních rizik nezahrnutých ve všeobecných rizicích
x UrÎení nápravných opatĚení a kontrol
x Zpracování informativní dokumentace
x Prokazatelné seznámení zamÜstnancİ a návštÜv
x Zahrnutí do všeobecných rizik

KONCEPCE TěÍSTUPĕOVÉ OCHRANY PěED ÚRAZEM
EL. PROUDEM

1

Základní ochrana
(ochrana živých þástí)
Porucha izolace

Neviditelné
poruchy

2

PĜístupné živé þásti
Viditelné poruchy

Ochrana v pĜípadČ poruchy

(ochrana neživých þástí)
Ochrana pĜed nepĜímým
opatrnost- nutnost
dotykem
opravy
Nebezpeþí pĜi selhání
ochrany neživých þástí

3

Nebezpeþí pĜi
neopatrnosti

DoplĖková ochrana
proudový chrániþ s citlivostí do 30 mA

Technický faktor

Lidský faktor
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Ochranná
opatĜení
1..hladina
Zbytkové
riziko
Ochranná
opatĜení
2. hladina
Zbytkové
riziko
Ochranná
opatĜení
3. hladina

Zbytkové
riziko

• Bezdotyková
• inspekÎní kamera

Drahtlose Inspektionskamera

Bezdotyková inspekÎní kamera do 123 kV

UsnadnÜní práce

Íiní neviditelnÜ viditelným

Zvýšení bezpeÎnosti

Úspora Îasu
18.07.16 [20151215] / 10134_D_2

Drahtlose Inspektionskamera

Bezdotyková inspekÎní kamera
Sada digitální kamery
Kat. ÿ. 766 390

Plastikový kufr
s polstrováním;
o rozmčrech:
395 x 290 x 105 mm
Adaptér/ozubená
spojka
Pouzdro kamery
Kamera
Sony návod na použití
Micro USB-Kabel
Drahtlose Inspektionskamera
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15.12.15 [20151215] / 10135_D_1

Bezdotyková inspekÎní kamera
Sada digitální kamery
Kat. ÿ. 766 390

Plastikový kufr
s polstrováním;
o rozmčrech:
395 x 290 x 105 mm
Adaptér/ozubená
spojka
Pouzdro kamery
Kamera
Sony návod na použití
Micro USB-Kabel
Drahtlose Inspektionskamera

Bezdotyková inspekÎní kamera
Digitální kamera DIGIK QX10

15.12.15 [20151215] / 10135_D_1

 18,2 Megapixelİ
 Objektiv s 10-x optickým zoom
 Optický stabilizátor
 Autofokus
 PamÜĦ Mobile App
 Zabudováno Wi-Fi
 PĚipojení Micro USB (USB 2.0)
 Akku Îas záznamu cca. 220 obrázkİ (cca. 110 minut)
 Full HD, MP4-Formát (cca. 65 minut)
 RozmÜry kamery: 62,4 x 67,8 x 33,3 mm
 Teplotní rozsah: 0° C – 40° C
 Materiál, barva: umÜlá hmota, Îerná

Hinweis:
Software (App) „PlayMemories Mobile“ se mİže stáhnout z internetových stránek Sony
http://www.sony.de/support/de/product/DSC-QX10/updates v závislosti na použitém systému Smartphone
Další možnosti App „PlayMemories Mobile“ pod Google Play nebo v App Store stáhnout a instalovat.
Drahtlose Inspektionskamera

15.12.15 [20151215] / 10136_D_1

Bezdotyková inspekÎní kamera
Montáž pracovní hlavice

Digitalní kamera

Pouzdro digitální kamery

Adaptér ozubené spojky
Drahtlose Inspektionskamera
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22.02.16 [20151215] / 10138_D_1

Bezdotyková inspekÎní kamera
použití s izolaÎní tyÎí IS 36 SQ do 36 kV/15–60 Hz
Pracovní hlavice
Adaptér AD SQ ZK

Typ IS 36 SQ STK 1000
Kat.ÿ. 766 301

 Celková délka 1.000 mm
þervený kroužek
Izolaÿní díl do 36 kV
Ohraniÿující kroužek

Typ AD SQ ZK 165
Kat.ÿ. 766 396

Prodloužení rukojeti STK

Rukojeģ

K optimálnímu prodloužení rukojeti

Spojovací ÿást

 napĝ. HV STK 30 710
Kat.ÿ. 766 335
Drahtlose Inspektionskamera

06.09.16 [20160906] / 10404_D_1

Bezdotyková inspekÎní kamera
Optická inspekce a dokumentace (22 kV)
Detail

Drahtlose Inspektionskamera

15.12.15 [20151215] / 10141_D_1

Bezdotyková inspekÎní kamera
špatnÜ Îitelný typový štítek v nebezpeÎné zónÜ

Drahtlose Inspektionskamera
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15.12.15 [20151215] / 10143_D_1

Bezdotyková inspekÎní kamera
Použití 110 kV

Drahtlose Inspektionskamera

06.09.16 [20160906] / 10406_D_3

NÜco málo staronového k hromosvodİm
ProÎ?
Protože ESE, ÍSN 341390, Franklin, hasiÎi, bezpeÎáci a jejích opaĚení proti pádu, protože pojištÜní,
škody majetkové a nemajetkové , ale hlavnÜ neznalost a neochota akceptovat ÍSN.
Co je to hromosvod?
Hromosvod je zaĚízení urÎené k ochranÜ pĚed bleskem. Zcela pĚesnÜ jde o vyhrazené elektrické
technické zaĚízení sloužící k ochranÜ pĚed úÎinky atmosférické nebo statické elektĚiny, jde zároveĉ
o zaĚízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpeÎnosti osob a majetku. Uvedené vyplývá ze
zákona z § 6 b odst. 1 zákona Î. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeÎností práce
(zákon o odborném dozoru), ve spojení s provádÜcí vyhláškou k tomuto zákonu, konkrétnÜ z § 2
odst. 1 písm. b) vyhlášky 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zaĚízení,
jejich zaĚazení do tĚíd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpeÎnosti (vyhláška
o vyhrazených elektrických technických zaĚízeních).
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Ochrana pĚed bleskem se musí zĚizovat na stavbách a zaĚízeních
tam, kde by blesk mohl zpİsobit :
(Vyhl. Í. 268/2009 Sb.)
Hromosvod jakožto zaĚízení sloužící k ochranÜ pĚed bleskem je montován na stavbách (budovách). Je tedy
tĚeba aplikovat pĚíslušné stavební právní pĚedpisy. TÜmi jsou zákon Î. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ěádu (stavební zákon), a jeho provádÜcí vyhláška Î. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby (stavební vyhláška). Stavební vyhláška ve svém § 36 odst. 1 stanovuje, na jakých stavbách se musí
hromosvod zĚizovat. Jsou jimi stavby, kde by blesk mohl zpİsobit:
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbÜ pro bydlení, stavbÜ s vnitĚním shromažÐovacím
prostorem, stavbÜ pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbÜ ubytovacích zaĚízení nebo stavbÜ pro vÜtší
poÎet zvíĚat,
b) poruchu s rozsáhlými dİsledky na veĚejných službách, zejména v elektrárnÜ, plynárnÜ, vodárnÜ, budovÜ pro
spojová zaĚízení a nádraží,
c) výbuch zejména ve výrobnÜ a skladu výbušných a hoĚlavých hmot, kapalin a plynİ
d) škody na kulturním dÜdictví, popĚípadÜ jiných hodnotách, zejména v obrazárnÜ, knihovnÜ, archivu, muzeu,
budovÜ, která je kulturní památkou,
e) pĚenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musejí být pĚed bleskem chránÜny,
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpeÎí zásahu bleskem v dİsledku jejího umístÜní na návrší nebo
vyÎnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, vÜže, rozhledny a vysílací vÜže.
47
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A zde je první problém.
Z uvedeného ustanovení stavební vyhlášky vyplývá povinnost zĚizovat ochranu pĚed bleskem
pouze u staveb zde uvedených.
Znamená to, že u jiných staveb investor mİže, ale nemusí ochranu pĚed bleskem zĚizovat?
A jestliže se rozhodne investor u tÜchto jiných staveb ochranu pĚed bleskem zĚídit, musí
postupovat podle stavební vyhlášky?
SouÎástí uvedeného problému je ale i to, že výÎet staveb podle uvedeného ustanovení stavební
vyhlášky není taxativní (tedy úplný), ale demonstrativní (tedy pĚíkladný), viz výraz "zejména“
pod písm. a), b), d), f).
Tedy povinnost zĚídit ochranu pĚed bleskem se mİže vztahovat i na další stavby ve stavební
vyhlášce výslovnÜ neuvedené (jestliže spadají do uvedených skupin staveb).
Proto si myslím, že hovoĚíme-li o tak závažném zájmu, jako je ochrana staveb a lidských životİ a
zdraví, mÜlo by v právním pĚedpisu být zcela jednoznaÎnÜ (taxativnÜ) stanoveno, (i) pro jaké
stavby je nezbytné ochranu pĚed bleskem zĚizovat a (ii) v pĚípadÜ, že jde o jinou stavbu a
investor se rozhodne ochranu pĚed bleskem zĚídit, zda musí postupovat podle stejných
právních pĚedpisİ, jako by šlo o stavbu, kde je povinností ochranu pĚed bleskem zĚídit.
48

Jak posoudit bezpeÎnost hromosvodu?
Je tĚeba si opÜtovnÜ uvÜdomit, že hromosvod je technické zaĚízení skládající se z nÜkolika
komponent. Složení tÜchto komponent je navrhováno pro každou stavbu odlišnÜ v závislosti
na jejích stavebních a dalších parametrech.
Hromosvod se tedy pro každou stavbu navrhuje zvlášĦ, a to projektem, v rámci kterého se musí
posoudit i bezpeÎnost navrženého hromosvodu. Proto stavební vyhláška ve svém § 36 odst. 2 ve
spojení s § 3 písm. k) ukládá povinnost, aby u staveb, u kterých je povinnost zĚizovat ochranu pĚed
bleskem (viz výše), byl výpoÎet Ěízení rizika proveden podle normových hodnot k výbÜru
nejvhodnÜjších ochranných opatĚení stavby. § 3 písm. k) normovou hodnotu definuje jako konkrétní
technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národnÜ stanovené parametry,
technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zaĚízení, obsažený v pĚíslušné Îeské
technické normÜ, jehož dodržení se považuje za splnÜní požadavkİ konkrétního ustanovení této
vyhlášky.
49

Z uvedeného plynou tĚi závÜry:
1.
PĚed návrhem hromosvodu je tĚeba provést výpoÎet rizika. Riziko je hodnota pravdÜpodobné prİmÜrné roÎní
ztráty. Relevantní riziko musí být vyhodnoceno pro každý typ ztráty, která mİže vzniknout ve stavbÜ nebo ve
vedení. Rizika vyhodnocovaná ve stavbÜ mohou být následující: riziko ztráty lidských životİ, riziko ztráty
veĚejných služeb, riziko ztráty kulturního dÜdictví a riziko ekonomické ztráty.
2.
VýpoÎet rizika musí být proveden podle normových hodnot. TÜmi se rozumÜjí konkrétní technické požadavky.
Stavební vyhláška pĚitom odkazuje na technické požadavky obsažené v pĚíslušné Îeské technické normÜ. Touto
technickou normou je soubor Îeských technických norem ÍSN EN 62305.
3.
Stavební vyhláška ovšem též stanoví, že výpoÎet Ěízení rizika je proveden podle
normových hodnot k výbÜru nejvhodnÜjších ochranných opatĚení stavby. Uvedené je tĚeba podle mého názoru
vykládat i tak, že kdyby byl hromosvod navržen podle jiných technických požadavkİ, které jsou pĚísnÜjší než ty,
které plynou ze souboru Îeských technických norem ÍSN EN 62305, pak by i takový postup byl v souladu se
stavební vyhláškou. Dodržení souboru Îeských technických norem ÍSN EN 62305 je tak technickým minimem,
které je tĚeba dodržet, aby navržený hromosvod bylo možné oznaÎit za bezpeÎný.
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JAK TEDY POSTUPOVAT
1. ANALÝZA RIZIKA (ęÍZENI RIZIK)
2. VÝPOÍET DOSTATEÍNÉ VZDÁLENOSTI
3. NÁVRH JÍMACÍ SOUSTAVY
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DostateÎná vzdálenost (str. 300)
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IEC 62305-1, 2, 3

Option 1
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Co hromosvody „klasické“ a ESE? Otázky a postĚehy. K zamyšlení a diskuzi.
Rozsah použití podle NFC?
ESE není zakázáno a je Ěešeno v ÍSN EN 62305
CITACE NFC „Tato norma je použitelná pro ochranu proti pĚímému zásahu blesku pomocí bleskosvodu s okamžitou inicializací výboje
(systém ESE) pro bÜžné stavby a otevĚené plochy.
Systém ESE „musí být zkoušen, vybrán a instalován podle této normy.“
Co pĚístup k ESE hlavici? Je to výrobek? Instalace? Jak revidovat a kontrolovat? 1x za 12 mÜsícİ? Co práce ve výškách?
Norma není urÎena pro jiné stavby (výbuch, shromaždištÜ, kulturní památky, atd)
Je možná instalace na stavby obsahující prostory podle ÍSN 33 2000-7-XXX (7-707 novÜ ÍSN EN 50310 a 7-706 omezené vodivé
prostory)
Norma NFC dále operuje s hodnotami blesku odpovídajícím LPS III a IV nikoliv LPS I a II
Není návaznost na ÍSN a to zejména soubor ÍSN 332000-X (4-41, 5-54, 6 atd), ÍSN EN 50110-1, ÍSN EN 50174, ÍSN EN 61204 a ÍSN
EN 50310
VýpoÎet dostateÎné vzdálenosti je jen pro LPS III a IV (vzhledem k hodnotám blesku uvedených v NFC) a certifikaci ESE na max.
100kA. Co 150kA pro LPS I?
Co jsou bÜžné stavby podle legislativy ÍR?
Jaký je vliv na PO v budovÜ když se neĚídíme ÍSN a schází odkazy na ostatní ÍSN
Co výbuchy a jinak složité podmínky v budovÜ?
RozhodnÜ není zájmem VFCZ bránit instalaci, ale je nutné stanovit podmínky pro ESE podle ÍSN, NFC a legislativy.
64

Technické požadavky na stavby
(vyhl. Î. 268/2009 Sb.)
Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splĉovat požadavky na :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

bezpeÎnost osob, zvíĚat a majetku,
provozní spolehlivost v daném prostĚedí
pĚehlednost rozvodu k odstranÜní pĚípadných poruch
snadnou pĚizpİsobivost rozvodu pĚi pĚemísĦování elektrických zaĚízení
dodávku elektrické energie pro zaĚízení
která musí zİstat funkÎní pĚi požáru
zamezení vzájemných nepĚíznivých vlivİ a rušivých napÜtí pĚi kĚižování a
soubÜhu silnoproudých a elektronických vedení
h) elektrických rozvodech staveb instalovat pouze zaĚízení elektromagnetickou
kompatibilitou a odolností, aby tato zaĚízení v elektromagnetickém prostĚedí
uspokojivÜ fungovala, aniž by sama zpİsobovala nepĚíznivé
elektromagnetické rušení jiného zaĚízení v tomto prostĚedí.
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40

Obsluha el. zaĜízení
spínání

regulování

þtení údajĤ na pĜístrojích

výmČna závitových pojistek

prohlídka zaĜízení

výmČna žárovek

Práce na el. zaĜízení
montáž

revize

opravy

mČĜení pĜenosnými pĜístroji

údržba

zajišĢování pracovištČ
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18 November 2019
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DEHNsupport Riziko
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DEHNsupport Riziko

DÜkuji za pozornost

Option 1
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Příklady právních důsledků
nedodržení norem ČSN
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22

ÚvodͲ HlavnímottopƎednášky
• LegislativnípƎedpisy,normyadalší
dokumenty,jejichžznalostjedƽležitápro
osobypracujícíselektroinstalací,jejížje
ochranapƎedbleskemsouēástí,vēetnĢ
možnýchdopadƽjejichnedodržení.

PƎíkladyprávníchdƽsledkƽ
nedodrženínoremSN
PƎipravil:Ing.KarelDvoƎáēek
Listopad2019

• Jentam,kdenenížalobce,nebudeanisoudce.

2

Chybyv realizacielektrickýchrozvodƽͲ
UžíváníadodržovánípožadavkƽSN

CojedƽležitémítstálenapamĢti

• Dotaz:
Mámdotaz.Jakoprojektantelektro sesetkáváms problematikou
urēovánívnĢjšíchvlivƽ.V jakémzákonĢ,vyhlášce,normĢjeuvedeno,
žeprojektantelektromáprávodostatjakopodkladprozpracování
projektuelektroprotokolourēenívnĢjšíchvlivƽ?V jakémzákonĢ,
vyhlášce,normĢjeuvedeno,žebysemĢlasejítkomisesložená
z hlavníhoinženýraprojektu,projektantƽtechnologií,atd.?“
• OdpovĢě:
• VnĢjšívlivy,zpƽsobjejichurēování,jedánv SN332000Ͳ5Ͳ51ed.3
„ElektrickéinstalacenízkéhonapĢtíást5Ͳ51ed.3:VýbĢrastavba
elektrickýchzaƎízení– VšeobecnépƎedpisy“av TNI332000Ͳ5Ͳ51
„ElektrickéinstalacenízkéhonapĢtíͲ ást5Ͳ51ed.3:VýbĢrastavba
elektrickýchzaƎízení– VšeobecnépƎedpisy– VnĢjšívlivy,jejichurēování
aprotokolourēenívnĢjšíchvlivƽ– KomentáƎk SN332000Ͳ5Ͳ51ed.
3:2009“.

• LegislativnípƎedpisy,normyadalší
dokumenty,jejichžznalostjedƽležitápro
osobypracujícíselektroinstalací,vēetnĢ
možnýchdopadƽjejichnedodržení.
• JenutnomítnapamĢti,ževprofesielektro jde
ozdraví,životyaivysokéfinanēníhodnotya
jentam,kdenenížalobce,nebudeanisoudce.
3
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KterýlegislativnípƎedpispožaduje
využitíustanovenínorem?Ͳ1

KterýlegislativnípƎedpispožaduje
využitíustanovenínorem?Ͳ2

• ZákladnízákonyavyhláškyproprovádĢní
anavrhovánístaveb(pokudnespadajído
kompetence„zvláštních“zákonƽ(drážní,
báŸský,apod.):
¾Zákonē.183/2006Sb.Stavebnízákon
¾Vyhláška268/2009Sb.Ͳ otechnických
požadavcíchnastavby

• Hlavníēástpožadavkƽnaelektrinstalaci je
obsaženavevyhlášce268/2009Sb.–
otechnickýchpožadavcíchnastavbyͲ
požadavkynaelektroinstalaci(vplatném
znĢní).

5

6

Vyhláška268/2009Sb.Ͳ otechnickýchpožadavcíchna
stavbyͲ požadavkynaelektroinstalaciͲ 1

Vyhláška268/2009Sb.Ͳ otechnickýchpožadavcíchna
stavbyͲ požadavkynaelektroinstalaciͲ 2

• Elektrickýrozvodmusípodledruhuprovozu
splŸovatvsouladusnormovýmihodnotami
požadavkyna:
a) bezpeēnostosob,zvíƎatamajetku,
b) provozníspolehlivostvdanémprostƎedípƎi
urēenémzpƽsobuprovozuavlivuprostƎedí,
c) pƎehlednostrozvodu,umožŸujícírychloulokalizaci
aodstranĢnípƎípadnýchporuch,
d) snadnoupƎizpƽsobivostrozvodupƎipožadovaném
pƎemísƛováníelektrickýchzaƎízeníastrojƽ,

e)dodávkuelektrickéenergieprozaƎízení,kterámusí
zƽstatfunkēnípƎipožáru,
f)zamezenívzájemnýchnepƎíznivýchvlivƽarušivých
napĢtípƎikƎižováníasoubĢhusilnoproudýchvedení
avedeníelektronickýchkomunikací,
g)velektrickýchrozvodechstavebinstalovatvždyzaƎízení
stakovouelektromagnetickoukompatibilitou
aodolností,abytatozaƎízenívelektromagnetickém
prostƎedíuspokojivĢfungovala,anižbysama
zpƽsobovalanepƎíznivéelektromagnetickérušení
jinéhozaƎízenívtomtoprostƎedí.
7
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Vyhláška268/2009Sb.– OchranapƎedbleskem
Ͳ § 36(1)

Vyhláška268/2009Sb.– OchranapƎedbleskem
Ͳ § 36(2)

(1) Ochrana pĜed bleskem se musí zĜizovat na stavbách a zaĜízeních tam,
kde by blesk mohl zpĤsobit:

e) pĜenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až
d) musí být pĜed bleskem chránČny,

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbČ pro bydlení,
stavbČ s vnitĜním shromažćovacím prostorem, stavbČ pro obchod,
zdravotnictví a školství, stavbČ ubytovacích zaĜízení nebo stavbČ pro
vČtší poþet zvíĜat,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpeþí zásahu bleskem v
dĤsledku jejího umístČní na návrší nebo vyþnívá-li nad okolí, zejména u
továrního komína, vČže, rozhledny a vysílací vČže.

b) poruchu s rozsáhlými dĤsledky na veĜejných službách, zejména
v elektrárnČ, plynárnČ, vodárnČ, budovČ pro spojová zaĜízení a nádraží,

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpoþet Ĝízení
rizika podle normových hodnot k výbČru nejvhodnČjších ochranných
opatĜení stavby.

c) výbuch zejména ve výrobnČ a skladu výbušných a hoĜlavých hmot,
kapalin a plynĤ,

(3) Pro uzemnČní systému ochrany pĜed bleskem se u staveb zĜizuje
pĜednostnČ základový zemniþ.

d) škody na kulturním dČdictví, popĜípadČ jiných hodnotách, zejména v
obrazárnČ, knihovnČ, archivu, muzeu, budovČ, která je kulturní památkou,
9
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Vyhláška268/2009Sb.Ͳ otechnickýchpožadavcíchna
stavbyͲ požadavkynaelektroinstalaciͲ 3

Vyhláška268/2009Sb.Ͳ otechnickýchpožadavcíchna
stavbyͲ požadavkynaelektroinstalaciͲ 4
• § 8 vyhlášky 268/2009 - Základní požadavky - 1
• 1)Stavbamusíbýtnavrženaaprovedenatak,abybylapƎi
respektováníhospodárnostivhodnáprourēenévyužitía
abysouēasnĢsplnilazákladnípožadavky,kterýmijsou:
• a)mechanickáodolnostastabilita,
• b)požárníbezpeēnost,
• c)ochranazdravíosobazvíƎat,zdravýchživotních
podmínekaživotníhoprostƎedí,
• d)ochranaprotihluku,
• e)bezpeēnostpƎiužívání,
• f)úsporaenergieatepelnáochrana.

11
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Vyhláška268/2009Sb.Ͳ otechnickýchpožadavcíchna
stavbyͲ požadavkynaelektroinstalaciͲ 5

UžíváníadodržovánípožadavkƽSNͲ 6

§ 8 vyhlášky 268/2009 - Základní požadavky - 2

• ZmĢnuv tomtonahlíženínavyužívánínoremdle
vyhlášky268/2009Sb.pƎinášírozsudekNejvyššího
správníhosoudu.1As162/2014– 63,kterýv bodĢ
40adalšíchdocházíz rozborudikcepƎíslušnévyhlášky,
žetatov podstatĢneumožŸujealternativníƎešení
k požadavkƽmSNatedyževyužitínoremprozaƎízení
apostupyspadajícípod§8(coželektroinstalaceje)této
vyhláškyjsouv podstatĢzávazné.

• 2)StavbamusísplŸovatpožadavkyuvedenév
odstavci1pƎibĢžnéúdržbĢapƽsobeníbĢžnĢ
pƎedvídatelnýchvlivƽpodobuplánované
životnostistavby.
•
• (3) Výrobky,materiályakonstrukcenavržené
apoužitéprostavbumusízaruēit,žestavba
splnípožadavkypodleodstavce1.
13
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POZOR!ROZSUDEK1As162/2014– 63
Nejvyššísprávnísoudrozhodl

TrestnízákoníkͲ 1
Zákon40/2009Sb.v platnémznĢní

• Odst.39a40
• ZávĢrsoudu:
• ….PokudjevyjádƎenapozitivnĢ(napƎ.musíbýtsplnĢny
podmínkytechnickénormy),jdeopƎíkaz.VuvedenénormĢ
uvedenéalternativyjsoutotižjedinýmialternativami
chováníprodanéhojednotlivce.VpƎípadĢnegativnĢ
vymezenépovinnosti(napƎ.nikdonesmíporušitpodmínky
technickénormy),jdeozákaz.VnormĢuvedenáalternativa
jeprojednotlivcevylouēená.KaždýpƎíkazlzepƎevéstna
zákazanaopak.PrávnípovinnostílzeprotorozumĢt
„právemomezenývýbĢralternativchovánísubjektuv
souvislostisjehoúsilímrealizovatsvƽjcílnavykonáníurēité
znich.“

• § 13Ͳ Trestnýēin
• (1)Trestnýmēinemjeprotiprávníēin,který
trestnízákonoznaēujezatrestnýakterý
vykazujeznakyuvedenévtakovémzákonĢ.
• (2)KtrestníodpovĢdnostizatrestnýēinje
tƎebaúmyslnéhozavinĢní,nestanovíͲlitrestní
zákonvýslovnĢ,žepostaēízavinĢníz
nedbalosti.

15
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TrestnízákoníkͲ 2
Zákon40/2009Sb.v platnémznĢní

Kolaudacestavby
Cojekolaudacestavby?
StavebníúƎadpƎiuvádĢnístavbydoužívánízkoumá,zda
stavbabylaprovedenavsouladusrozhodnutímoumístĢní
nebojinýmúkonemnahrazujícímúzemnírozhodnutía
povolenímstavbyadokumentací,neboovĢƎenou
projektovoudokumentací,vsouladusestanoviskynebo
závaznýmistanovisky,popƎípadĢrozhodnutímidotēených
orgánƽ,bylaͲlivydánapodlezvláštníchprávníchpƎedpisƽ,
azdajsoudodrženyobecnépožadavkynavýstavbu.Dále
zkoumá,zdaskuteēnéprovedenístavbynebojejíužívání
nebudeohrožovatživotaveƎejnézdraví,životnebozdraví
zvíƎat,bezpeēnostaneboživotníprostƎedí. (SZ§ 119odst.
2).
Kolaudacíbylastavba,vēetnĢTZBuznánazazpƽsobilou
bezpeēnéhoužívání.

• § 16Ͳ Nedbalost
• (1)Trestnýēinjespáchánznedbalosti,jestližepachatel:
• a)vĢdĢl,žemƽžezpƽsobemuvedenýmvtrestnímzákonĢ
porušitneboohrozitzájemchránĢnýtakovýmzákonem,
alebezpƎimĢƎenýchdƽvodƽspoléhal,žetakovéporušení
neboohroženínezpƽsobí,nebo
• b)nevĢdĢl,žesvýmjednánímmƽžetakovéporušenínebo
ohroženízpƽsobit,aēotomvzhledemkokolnostem
aksvýmosobnímpomĢrƽmvĢdĢtmĢlamohl.
• (2)Trestnýēinjespáchánzhrubénedbalosti,jestliže
pƎístuppachatelekpožadavkunáležitéopatrnostisvĢdēí
ozƎejmébezohlednostipachatelekzájmƽmchránĢným
trestnímzákonem.
17
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SN332000Ͳ5Ͳ51ed.3Ͳ TabulkaZA.1

AcovpƎípadĢhavárie?
AQ

Výstavba
• 1.
Projektant
projektant dokumentaceskuteēnéhoprovedeníelektrickéinstalace(zaƎízení)
jefyzickáneboprávnickáosobaoprávnĢnápodlezvláštníhoprávníhopƎedpisuk
projektovéēinnostivevýstavbĢ(vizzákonē.360/1992Sb.),kterájezpracovatelem
projektovédokumentaceskuteēnéhoprovedeníelektrickéinstalace
• POZNÁMKA1kheslu TatoosobazpravidlatakévykonáváautorskýdozorpƎi
realizacidíla.
• POZNÁMKA2kheslu NebylͲliprojektantemdokumentaceskuteēnéhoprovedení
elektrickéinstalace(zaƎízení)vykonávánautorskýdozor,pƎebíráodpovĢdnostza
dodrženíustanovenítechnickýchnoreminvestorpopƎ.jímpovĢƎenáosoba.
• 2.
Montážnífirma
• 3.
Reviznítechnik
PosuzovánípƎihavárii
• 1.
Reviznítechnik
• 2.
Montážnífirma
• 3.
Projektant

AQ1

AQ2

Blesková úroveĖ (Nk) a blesková hustota (Ng) (viz HD 60364 - 4443)
Zanedbatelný
Ng d 2,5 a Nk d 25 bouĜkových dní nebo výpoþet
nebezpeþí v souladu s HD 60364-4-443
NepĜímé
ohrožení

Normální
Ng > 2,5 a Ng > 25 bouĜkových dní nebo výpoþet
nebezpeþí v souladu s HD 60364-4-443
Normální
Nebezpeþí ohrožení zaĜízení

AQ3

PĜímé ohrožení

Pokud je ochrana pĜed bleskem dĤležitá, se
provede v souladu se souborem EN 62305.
ýásti instalace umístČné vnČ budov.
Ohrožení AQ2 a AQ3 se urþí v závislosti na
místní úrovni bouĜkové þinnosti

TabulkaZA.1NkproblematiceAQnicnepoznamenává
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PƎepĢƛovéochranySPD

PozornasouvislostsouboruSNEN
62305aSN332000Ͳ4Ͳ443ed.3

SPD– angl.Surge Protective Devices
• StanovenírizikavýpoētempodleSN332000Ͳ4Ͳ443
ed.3:2016– \ízenírizika
• Vztah kSNEN 62305Ͳ2ed.2:2013Ͳ Ochrana pƎed
bleskem Ͳ ást 2:\ízení rizika“.
• Volbavhodnékonfigurace,jištĢní,
• Uživatelskákontrola,
• VýmĢnamodulƽ

21
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OchranaprotipƎepĢtípodlesouboru
SN332000Ͳ4Ͳ443ed.3aSNEN62305 (1)

Jakývlivmohoumítdalšíelektrotechnickénormy
vlivnazajištĢníochranypƎedatmosférickýmnebo
spínacímpƎepĢtím?

– Kapitola443SN332000Ͳ4stanoví požadavkyna
ochranuelektrickýchinstalací:

PƎíklad:SN332000Ͳ7Ͳ722ed.3ElektrickéinstalacenízkéhonapĢtí–
ást7Ͳ722:ZaƎízeníjednoúēelová
avezvláštníchobjektech– Napájeníelektrickýchvozidel
• 722.443OchranapƎedatmosférickýmnebospínacímpƎepĢtímͲ
722.443.4\ízenípƎepĢtí
• DoplŸujesezaprvníodstavec:
• PƎipojovacímístopƎístupnéveƎejnostijepovažovánozasouēást
veƎejnéslužby,aprotomusíbýtchránĢnopƎedpƎechodným
pƎepĢtím.

¾ pƎedpƎechodnýmipƎepĢtímiatmosférickéhopƽvodu
pƎenášenýminapájecírozvodnou(distribuēní)sítívēetnĢ
pƎímýchúderƽdorozvodnésítĢ
¾ pƎedspínacímipƎepĢtími

– Kapitola443nestanoví požadavkynaochranupƎed
pƎechodnýmipƎepĢtímiv dƽsledkupƎímýchúderƽdo
stavbynebodojejíblízkosti.

• Totomƽžebýtprecedensproprávníkyiproposuzovánídalších
zaƎízení.

SN 33 2000Ͳ4Ͳ443ed. 3“ ElektrickéinstalacenízkéhonapĢtí– ást4Ͳ44:Bezpeēnost–
OchranapƎedrušivýmnapĢtímaelektromagnetickýmrušením– Kapitola443:OchranapƎed
atmosférickýmnebospínacímpƎepĢtím“ (2016)
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OchranaprotipƎepĢtípodlesouboru
SN332000Ͳ4Ͳ443ed.3aSNEN62305

OchranaprotipƎepĢtípodlesouboru
SN332000Ͳ4Ͳ443ed.3aSNEN62305

– ProƎízenírizikaz hlediskaochranypƎedpƎechodnými
pƎepĢtímivdƽsledkupƎímýchúderƽdostavbynebo
dojejíblízkostivizSNEN 62305Ͳ2ed.2„\ízení
rizika“.

– SpínacípƎepĢtímajíobecnĢnižší
amplitudunežpƎechodnápƎepĢtí
atmosférickéhopƽvoduaproto
požadavkytýkajícíseochrany
pƎedpƎechodnýmipƎepĢtími
atmosférickéhopƽvoduobvykle
pokrývajíochranupƎedspínacími
pƎepĢtími.
– OchranapƎedspínacímipƎepĢtími
mƽžebýtzapotƎebí,jestliženení
instalovánažádnáochranapƎed
poruchamiatmosférického
pƽvodu.
– PƎepĢtív dƽsledkuspínání
mohoutrvatdéleaobsahovat
víceenergienežpƎechodná
pƎepĢtíatmosférickéhopƽvodu
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DosahSN 33 2000Ͳ4Ͳ443ed. 3(1)

DosahSN 33 2000Ͳ4Ͳ443ed. 3(2)

• CharakteristickévlastnostipƎechodnýchpƎepĢtíatmosférického
pƽvoduzávisínatakovýchēinitelích,jakojsou:
¾ charakternapájecírozvodnésítĢ(podzemnínebovenkovní);
¾ možnápƎítomnostalespoŸjednohopƎepĢƛovéhoochranného
zaƎízení(SPD);
¾ napĢƛováúroveŸnapájecísítĢ.
• PokudsetýkápƎechodnýchpƎepĢtíatmosférickéhopƽvodu,
nerozlišujesemeziuzemnĢnýmianeuzemnĢnýmisítĢmi.

• OchranapƎedpƎechodnýmipƎepĢtímijezajišƛovánainstalováním
pƎepĢƛovýchochrannýchzaƎízeníaúēinnýmvyrovnánímpotenciálu
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Termínyadefinicepodle
SN332000Ͳ4Ͳ443ed.3(1)Ͳ výbĢr

DosahSN 33 2000Ͳ4Ͳ443ed. 3(3)
• UpƎechodnýchpƎepĢtíatmosférickéhopƽvodusenerozlišujemezi
uzemnĢnýmianeuzemnĢnýmisítĢmi.
• Silovávedení:jestližejepotƎebaSPD(pƎepĢƛovýchochranných
zaƎízení)nasilovýchnapájecíchvedeních,doporuēujísedoplŸující
SPDnajinýchvedeních,jakojsouvedenítelekomunikací.
• VedenípropƎenosdat:požadavkynaochranupƎedpƎechodnými
pƎepĢtímipƎenášenýmivedenímipropƎenos datpodle
SN332000Ͳ4Ͳ443ed.3nejsoupokryty!!

• MĢstsképrostƎedí Ͳ oblastsvysokouhustotouzástavbynebo
hustĢobydlenéobces vysokýmibudovami.PƎíkladem
mĢstskéhoprostƎedíjemĢstskécentrum;
• PƎedmĢstsképrostƎedíͲ oblastsestƎedníhustotouzástavby.
PƎíkladempƎedmĢstskéhoprostƎedíjsouokrajemĢsta;
• VenkovsképrostƎedíͲ oblastsenízkouhustotouzástavby.
PƎíklademvenkovskéhoprostƎedíjevesnices okolím;
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Termínyadefinicepodle
SN332000Ͳ4Ͳ443ed.3(2)Ͳ výbĢr

Termínyadefinicepodle
SN332000Ͳ4Ͳ443ed.3(3)Ͳ výbĢr

• OchranapƎedpƎepĢtímSPD(Surge Protective
Device)zaƎízeníobsahujícíalespoŸjedennelineární
prvek,kteréjeurēenokomezenírázovýchpƎepĢtía
kesvedeníimpulzníchproudƽ,SPDjekompletní
sestava,kterámávhodnéprostƎedkypropƎipojení;
• SestavaSPD
jedenpƎístrojSPDnebosouborpƎístrojƽSPD,který
v oboupƎípadechobsahujeodpojovaēSPD
požadovanývýrobcemSPD,kterýzajišƛuje
požadovanouochranupƎedpƎepĢtímprodruh
systémuuzemnĢní

• MódochranySPD (modeof protection of an SPD)
urēitáproudovádráhamezisvorkami,obsahující
ochrannéprvkynapƎíkladmezifázemi,fázíazemí,fázía
stƎedním(nulovým)vodiēem,stƎednímvodiēemazemí
• VypoēítanáúroveŸrizikaCRL(calculated risklevel)
vypoēítanáhodnotarizikapoužívanák vyhodnocení
potƎebaochranypƎedpƎechodnýmipƎepĢtími
• JmenovitéimpulznínapĢtíUW (rated impulsevoltage)
hodnotaimpulzníhovýdržnéhonapĢtí,stanovená
výrobcemprozaƎízenínebojehoēást,
charakterizujícístanovenouvýdržnouschopnostjeho
izolaceprotiperiodickýmšpiēkovýmnapĢtím.
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\ízenípƎepĢtí
Ͳ kdeseochranavyžaduje

\ízenípƎepĢtí,
Ͳ kdeseochrananevyžaduje

OchranapƎedpƎechodnýmipƎepĢtímisemusí zajišƛovattam,kde
následkyzpƽsobenépƎepĢtímpostihují:

• OchranapƎedpƎechodnýmpƎepĢtímsenevyžaduje pro
jednotlivébytovéjednotky,kdecelkováekonomickáhodnota
elektrickéinstalace,kterámábýtchránĢnajemenšínež
5násobekekonomickéhodnotySPDumístĢnénazaēátku
instalace.

• lidskýživot,napƎ.zaƎízeníprobezpeēnostníúēely,pƎíslušenstvípro
zdravotnickoupéēi;
• veƎejnéslužbyakulturnídĢdictví,napƎ.ztrátuveƎejnýchslužeb,centra
IT,muzea;
• komerēníneboprƽmyslovéēinnosti,napƎ.hotely,banky,prƽmysl,
obchodnítrhy,hospodáƎství;
• velkémnožstvíjedincƽ,napƎ.velkébudovy,úƎady,školy.
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Metodyposouzenírizika(1)

Metodyposouzenírizika(2)
Tabulka1– Výpoēetfenv

• VypoēítanáúroveŸrizika(CRL)sepoužívá,abyseurēilo,zda
požadovatochranupƎedpƎechodnýmipƎepĢtími
atmosférickéhopƽvodu.CRLsezjistípomocínásledujícího
vzorce

Okolí

fenv (obecnĢ– dleHD

fenv proR

60364Ͳ4Ͳ443ed.3)

CRL=fenv / (LP * Ng)
kde:
fenv jesouēinitelokolí(angl.environmental);jeho
hodnotamusíbýtvypoēítánapodletabulky1(vizdále).
Ng jeintenzitaúderƽbleskudozemĢ(jetopoēet
úderƽbleskudo1 km2 zarok)odpovídajícíumístĢní
silovéhovedeníapƎipojenéhoobjektu;

VenkovskéapƎedmĢstské
prostƎedí

85 × F

85

MĢstsképrostƎedí

850 × F

850
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Metodyposouzenírizika(3)

Metodyposouzenírizika(4)

• LPͲ délkaprovyhodnocenírizika(vkilometrech)
DélkaLP sevypoēítá:
LP = 2 LPAL +LPCL + 0,4 LPAH +0,2 LPCH
kde
• LPAL jedélka(km)venkovního vedeníNN
• LPCLjedélka(km)podzemního kabeluNN
• LPAH jedélka(km)venkovního vedeníVN
• LPCHjedélka(km)podzemního kabeluVN

• Celkovádélka(LPAL +LPCL + LPAH +LPCH)
jeomezenado1 kmnebovzdálenostíodprvníochranypƎed
pƎepĢtíminstalovanév sílovésítikevstupudoinstalace,podle
toho,kterávzdálenostjemenší.
• JestližedélkyrozvodnýchsítíjsoucelkovĢneboēásteēnĢ
neznámé,potomLPAL musíbýtvzatajakorovnadocelkové
zbývajícívzdálenostik dosaženícelkovédélky1 km.
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Výsledekposouzení

Izokeraunická mapaR
• PodleSNEN62305Ͳ2ed.2,
ēlánkuA.1
je25bouƎkovýmdnƽmzarok
ekvivalentní2,5úderƽbleskudo
1km2 zarok.
• Tojeodvozenozevzorce
Ng = 0,1 × Td
kdeTd jepoēetbouƎkovýchdnƽ
zarok

• JestližejeCRL t 1 000,nenížádnáochranapƎed
pƎechodnýmpƎepĢtímatmosférickéhopƽvoduzapotƎebí;
• JestližejeCRL  1 000,ochranapƎedpƎechodným
pƎepĢtímatmosférickéhopƽvodusevyžaduje.

39

40

52

PƎíklada),b)– budovavmĢstskémprostƎedí
napájenápodzemnímikabely

PoēetbouƎkovýchdnƽv roce5
• IntenzitaúderƽbleskudozemĢNg =0,5
• Souēinitelokolífenv =850
Délka (km) pro vyhodnocení rizika LP = 2 LPAL + LPCL + 0,4 LPAH + 0,2 LPCH = 1
kde
• LPAL jedélka(km)venkovníhovedenínízkéhonapĢtí=0;
• LPAH jedélka(km)venkovníhovedenívysokéhonapĢtí=0;
• LPCL jedélka(km)podzemníhokabelunízkéhonapĢtí=1;
• LPCH jedélka(km)podzemníhokabeluvysokéhonapĢtí=0.
• CRL=fenv / (LP * Ng)=850/(1× 0,5)=1 700
• V tomtopƎípadĢneníochranapƎedpƎepĢtím(SPD)povinná,
protožeCRLjevĢtšíneborovna1 000.

LPAH
LPCL

LPCLL

LPCH
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PƎíkladc)– budovavmĢstskémprostƎedí
napájenápodzemnímikabely

PoēetbouƎkovýchdnƽv roce25
• IntenzitaúderƽbleskudozemĢNg =2,5
• Souēinitelokolífenv =850
Délka pro vyhodnocení rizika LP = 2 LPAL + LPCL + 0,4 LPAH +
0,2 LPCH = 1
kde
• LPAL jedélka(km)venkovníhovedenínízkéhonapĢtí=0;
• LPAH jedélka(km)venkovníhovedenívysokéhonapĢtí=0;
• LPCL jedélka(km)podzemníhokabelunízkéhonapĢtí=1;
• LPCH jedélka(km)podzemníhokabeluvysokéhonapĢtí=0.
• CRL=fenv / (LP * Ng)=850/(1× 2,5)=340
• V tomtopƎípadĢjeochranapƎedpƎepĢtím(SPD)povinná,
protožeCRLjemenšínež1 000.

3

2
LPAH
1

LPCH

LPCL
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PƎíkladd)– budovavevenkovském
prostƎedí

PoēetbouƎkovýchdnƽv roce25
• IntenzitaúderƽbleskudozemĢNg =2,5
• Souēinitelokolífenv =850
Délka (km) pro vyhodnocení rizika LP = 2 LPAL + LPCL + 0,4 LPAH + 0,2 LPCH = 1
kde
• LPAL jedélka(km)venkovníhovedenínízkéhonapĢtí=0;
• LPAH jedélka(km)venkovníhovedenívysokéhonapĢtí=0;
• LPCL jedélka(km)podzemníhokabelunízkéhonapĢtí=0,15;
• LPCH jedélka(km)podzemníhokabeluvysokéhonapĢtí=0,85.
• CRL=fenv / (LP * Ng)=850/((0,15+0,17)× 2,5)=1063
• V tomtopƎípadĢneníochranapƎedpƎepĢtím(SPD)povinná,protožeCRLje
vĢtšíneborovna1 000.

LPAL

3

2
LPAH
1
LPCL

LPCH

LPCL
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IEC

46

53

PoēetbouƎkovýchdnƽv roce10

PƎíkladyprávníchdƽsledkƽ
nedodrženínoremSN

• IntenzitaúderƽbleskudozemĢNg =1
• Souēinitelokolífenv =85
Délka pro vyhodnocení rizika LP = 2 LPAL + LPCL + 0,4 LPAH +
0,2 LPCH = 1,04
kde
• LPAL jedélka(km)venkovníhovedenínízkéhonapĢtí=0,4;
• LPAH jedélka(km)venkovníhovedenívysokéhonapĢtí=0,6;
• LPCL jedélka(km)podzemníhokabelunízkéhonapĢtí=0;
• LPCH jedélka(km)podzemníhokabeluvysokéhonapĢtí=0.
• CRL=fenv / (LP * Ng)=85/(1,04× 1)=81,7
• V tomtopƎípadĢjeochranapƎedpƎepĢtím(SPD)povinná,
protožeCRLjemenšínež1 000.

• DĢkujizapozornost.
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