
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary 

Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary 

Autor: Tomáš Vozár

Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._37

Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 

Tematická oblast : Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb.

Datum tvorby: 20.5. 2013            Datum ověření: 3.9. 2013 

Klíčové slovo: Vyhláška č.50/1978Sb.

Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1-3. ročníku oboru elektrikář.



Školení žáků o vyhlášce 

č.50/1978Sb.

Útvar praktického vyučování 

Stará Kysibelská 75 77 

Karlovy Vary Drahovice



Vyhláška č. 50

Českého úřadu bezpečnosti práce
 I. oddíl

 Úvodní ustanovení

 §1

Český úřad bezpečnosti práce podle §5 odst.1 písm. d) zákona č. 174/1968 
Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský 
úřad podle §57 odst.1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného 
bohatství (horní zákon) a podle §10 písm. a) zákona České národní rady č. 
24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v 
dohodě s ústředními orgány a po projednání s Českou odborovou radou:

 (1) Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") 
pracovníků, kteří obsluhují1) elektrická zařízení nebo pracují na nich (dále 
jen "činnost"), projektují tato zařízení, řídí činnost nebo projektování 
elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, udržují v 
provozu nebo projektují elektrická zařízení nebo provádějí na elektrických 
zařízeních činnost dodavatelským způsobem. Dále stanoví podmínky pro 
získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s 
kvalifikací.

 (2) Za elektrická zařízení se podle této vyhlášky považují zařízení, u nichž 
může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a 
zařízení určené k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.



Vyhláška č. 50

Českého úřadu bezpečnosti práce

 §2

Pracovníci uvedení v §1 odst.1 musí být tělesně a duševně způsobilí2)

a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou.

 §3

Pracovníci seznámení

 (1) Pracovníci seznámení jsou ti, které organizace v rozsahu jimi 
vykonávané činnosti seznámila s předpisy o zacházení s 
elektrickými zařízeními3) a upozornila na možné ohrožení těmito 
zařízeními.

 (2) Seznámení a upozornění podle odst.1 provede organizací 
pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a 
pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými.



Vyhláška č. 50

Českého úřadu bezpečnosti práce
 §4

 Pracovníci poučení

 (1) Pracovníci poučení jsou ti, které organizace v rozsahu jimi vykonávané 
činnosti seznámila s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, 
zaškolila v této činnosti, upozornila na možné ohrožení těmito zařízeními a 
seznámila s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

 (2) Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s 
ohledem na charakter a rozsah činností, kterou mají pracovníci uvedení v 
odst.1 vykonávat a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, 
které předem určí.

 (3) Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odst.1 a 2 
provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s 
kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pokud jde o práci na 
elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v §5 
až 9 a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými.



Vyhláška č. 50

Českého úřadu bezpečnosti práce
 §5

Pracovníci znalí

 (1)Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné 
vzdělání a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném 
v §14 odst.1.

 (2) Zaškolení a zkoušku uvedené v odst.1 je povinna zajistit 
organizace. Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s 
ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci 
vykonávat. Dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky 
jejich přezkoušení.

 (3) Zaškolení provede organizací pověřený pracovník s 
kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, kterou mají 
pracovníci vykonávat. Zkoušení nebo přezkoušení podle 
odst.2 provede organizací pověřený pracovník s některou z 
kvalifikací uvedených v §6 až 9 a pořídí o tom zápis, který 
podepíše spolu s pracovníky znalými.



Vyhláška č. 50

Českého úřadu bezpečnosti práce
 §6

Pracovníci pro samostatnou činnost

 (1) Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší 
kvalifikací, kteří:

 a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v §5 odst.1

 b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi

 c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14odst.1 
znalosti potřebné pro samostatnou činnost

 (2) Zkoušku uvedenou v odst.1 je povinna zajistit organizace. Dále je 
povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro 
samostatnou činnost.

 (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná 
zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací 
uvedených v §7 až 9. Komise pořídí o zkoušce zápis, který její členové 
spolu s pracovníkem pro samostatnou činnost podepíší.



Vyhláška č. 50

Českého úřadu bezpečnosti práce
 §7

Pracovníci pro řízení činnosti

 (1) Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší 
kvalifikací, kteří:

 a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v §6 odst.1 nebo v §5 
odst.1

 b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze1

 c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v §14 
odst.1 znalosti potřebné pro řízení činnosti.

 (2) Zkoušku uvedenou v odst.1 je povinna zajistit organizace. Dále je 
povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků 
pro řízení činnosti.

 (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená 
tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít 
kvalifikaci uvedenou v §8 nebo 9. Komise pořídí o tom zápis, který její 
členové podepíší. O termínu a místě konání zkoušek nebo 
přezkoušení organizace prokazatelně uvědomí příslušný orgán 
dozoru4) alespoň čtyři týdny před jejich konáním.



Vyhláška č. 50

Českého úřadu bezpečnosti práce
 §8

Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským 
způsobem a pracovníci pro řízení provozu

 (1) Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským 
způsobem jsou pracovníci znalí, kteří:

 a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v §7 odst. 2 nebo v     
§6 odst.1

 b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi 

 c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v §14 
odst.1 znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné 
dodavatelským způsobem

 (2) Pracovníci pro řízení provozu jsou pracovníci znalí s vyšší 
kvalifikací, kteří:

 a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v §7 odst.1 nebo v §6 
odst.1

 b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi 

 c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v §14 
odst.1 znalosti potřebné pro řízení provozu.



Vyhláška č. 50

Českého úřadu bezpečnosti práce

 §9

Pracovníci pro provádění revizí

 §10

Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro 

řízení projektování

 §11

Kvalifikace ve zvláštních případech
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