
Základní povinnosti pro činnosti u vyhrazených 
technických zařízení

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Desatero pro laiky

• Přesvědč se ještě před použitím elektrického přístroje nebo zařízení o jeho 
řádném stavu.

• Dodržuj pokyny k obsluze. Ovládej jen určené prvky. Neměň nastavení 
bezpečnostních prvků.

• Nepoužívej nikdy navlhlé elektrické přístroje a zařízení.
• Při poruše vypni ihned spínač a u spotřebičů napojených pohyblivými přívody 

vytáhni vidlici ze zásuvky. Výměnu žárovek a závitových pojistek prováděj 
ve stavu bez napětí.

• O poruše nebo neobvyklém jevu na elektrickém zařízení ihned informuj 
odborníka, zařízení dále nepoužívej a zajisti, aby je nemohl použít nikdo jiný.

• Neprováděj žádné opravy ani amatérská vylepšení.
• Informuj se o použití elektrického ručního nářadí, zajímej se o ochranná 

opatření a dodržuj je (důležité zejména v prostředí vlhkém, mokrém, horkém, 
s nebezpečím výbuchu apod.).

• Neodstraňuj zábrany a neotvírej přístupy do místností s elektrickým zařízením, 
dodržuj pokyny na výstrahách.

• V blízkosti elektrického zařízení prováděj práce pouze v součinnosti 
s odborníkem.

• Nepřibližuj se k přetrženým vodičům elektrického vedení (ani spadlým na zem) 
a nedotýkej se jich. Před zahájením práce v blízkosti venkovních vedení se 
seznam se zvláštními bezpečnostními opatřeními a při práci je dodržuj.

Desatero pro pracovníky seznámené a poučené

• Na elektrickém zařízení vykonávej činnost pouze v rozsahu seznámení,
popř. poučení.

• Nepracuj na živých částech elektrického zařízení, ani se jich nedotýkej. 
Nezasahuj do elektrického zařízení, hrozí možnost úrazu, požáru, výbuchu.

• Před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem tento spotřebič 
bezpečně odpoj vytažením vidlice ze zásuvky. (Neplatí pro spotřebiče,
které jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny, jako některé 
spotřebiče pro domácnost, elektrické ruční nářadí apod.)



• Dodržuj návody, instrukce a místní provozní předpisy k provozování 
elektrických zařízení.

• Při zjištění závady elektrického zařízení toto zařízení vypni a závadu ohlas.
• Nezahajuj práci dříve, než odborný pracovník předá vypnuté a zajištěné 

pracoviště. (Odborný pracovník musí o stavu zařízení bez napětí přesvědčit 
ostatní tak, že se vlastní holou rukou dotkne vypnuté části.)

• Dodržuj zákaz činnosti v ochranných pásmech elektrického vedení,
popř. v jejich blízkosti.

• Nepřibližuj se k přetrženým vodičům elektrického vedení (ani spadlým na zem) 
a nedotýkej se jich.

• V případech činnosti nad rámec poučení dodržuj zásady formulované v bodech 
2, 3 a 7 (týká se poučených pracovníků).

Patero pro odborníky při zajišťování pracoviště

• Vypni!
• Zajisti!
• Odzkoušej!
• Uzemni a zkratuj!
• Odděl živé a neživé!

 Pro Národní informační centrum BOZP (Český Focal Point) 
zpracoval Státní úřad inspekce práce a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

© 2010


