
PRÁVNÍ A OSTATNÍ PŘEDPISY  
 
Seznam základních právních a ostatních předpisů ve vztahu k elektrickému zařízení. 

Zákon č. 262/2006 Sb., v pl. znění - Zákoník práce, zejména část pátá 
Zákon č. 251/2005 Sb., v pl. znění  – zákon o inspekci práce 
Zákon č. 174/1968 Sb., v pl. znění  – zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce            
                                                                 a technických zařízení 
Zákon č. 309/2006 Sb.– zákon, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zákon č. 458/2000 Sb., v pl. znění – energetický zákon 
Zákon č. 22/1997 Sb., v pl. znění  – zákon o technických požadavcích na výrobky spolu s příslušnými    

prováděcími nařízeními vlády 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání     
                                                         strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu  
                                                          o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým  
                                                          se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  OOPP,  
                                                         mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
                                                         při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ve znění NV 405/2004, kterým se stanoví vzhled a umístění    
                                                          bezpečnostních značek a zavedení signálů 
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
                                                          při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  
Vyhláška 50/1978 Sb., v pl. znění – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Vyhláška 20/1979 Sb., v pl. znění – kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé  
                                                          podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
 
ČSN EN 50110-1 ed. 2/2005 (34 3100) – Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN ISO 3864/1995 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN EN 61140 ed. 2/2003 (33 0500) – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.  
                                                                     Společná hlediska pro instalaci a zařízení 
ČSN EN 60529/1993 (33 0330) – Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 
ČSN 34 0350/1965 - Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení 
ČSN 33 2180/1980 - Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení 
ČSN 33 1600/1994+O1/2007– Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání 
ČSN 33 1610/2005+O1/2007 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání 
ČSN 33 2130/1984 - Vnitřní elektrické rozvody 
soubor norem řady ČSN 33 2000 
 

 původní dokumentace pro spotřebiče, nářadí, osobní ochranné a pracovní pomůcky, stroje, 

technická zařízení a technologie vydaná jejich výrobci 

 provozní dokumentace zaměstnavatele k spotřebičům, k nářadí, osobním ochranným  

a pracovním pomůckám, strojům, technickým zařízení a technologií  

 místní provozně bezpečnostní předpisy vydané zaměstnavatelem 

 pracovní pokyny zaměstnavatele, výsledky prověrek BOZP apod. 


