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Ještě jednou zásuvky pro laiky
Připomenutí problému

V čísle 1/2009 byl uveřejněn článek 
JUDr. Zbyňka Urbana Ochrana před úrazem 
u zásuvky pro všeobecné použití. Tento příspě-
vek vzbudil ohlasy odborné veřejnosti, na které 
reagoval autor článku v Elektru 2/2009. Tento 
druhý, vysvětlující příspěvek autora však opět 
vyvolal další názorové pohledy na tuto proble-

matiku. Pro osvěžení paměti zde nejprve zo-
pakujme problém – „jádro pudla“, tedy o co 
vlastně šlo (a jde). V článku JUDr. Urbana se 
k problému zásuvek nn píše:

„Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 musí být 
u zásuvek do 20 A, které jsou používány lai-
ky, instalována doplňková ochrana proudo-
vými chrániči.“
a dále pokračuje citací článku 411.3.3 této 
normy:

„Ve střídavé síti musí být doplňková ochra-
na proudovými chrániči provedená v soula-
du s 415.1 (Doplňková ochrana: Proudové 
chrániče) u:
o zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekra-

čuje 20 A, které jsou užívány laiky (osoba-
mi bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou 
určeny pro všeobecné použití…“

a dále ještě:
„Proudovými chrániči nemusí být vyba-

veny zásuvky určené k použití pod dozorem 
osoby znalé nebo poučené, např. v někte-
rých komerčních nebo průmyslových pro-
vozech.“

Reakci čtenáře H. D. na adresu autora uvá-
díme v dalším textu.

Reakce čtenáře

„Dobrý den. Snažím se vysvětlit můj sled 
myšlenek a myslím si, že Vaše vyjádření 
ohledně zásuvek není správné. Každý může 
mít svůj názor.

V normě ČSN 33 2000-4-41 (Elektrotech-
nické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: 
Bezpečnost – Kapitola 41: Ochrana před úra-
zem elektrickým proudem) je napsáno:

„…zásuvek, které jsou užívány laiky (oso-
bami bez elektrotechnické kvalifikace)…“

Kdo je osoba s elektrotechnickou kvalifi-
kací? Je to osoba, která splňuje některý pa-
ragraf ve vyhl. 50/1978 Sb., o odborné způ-
sobilosti v elektrotechnice.

Vyhl. 50 začíná § 3 Pracovník seznámený 
a pokračuje § 4 Pracovník poučený. I když se 
to zdá jako nesmysl, je pracovník seznámený 
pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací, 
není tedy laik. Proč? Protože vyhl. 50 má ná-
zev o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Když to přirovnám, je to takový řidičský 
průkaz. I zde je řidičem ten, který má zkouš-
ky jen třeba na babetu. Nebo ne?

V poznámce normy 4-41 je uvedeno: „…zá-
suvky určené k použití pod dozorem osoby 
znalé nebo poučené.“

To znamená, že laik může používat zá-
suvku bez chrániče za dozoru osoby zna-
lé nebo poučené. Dozor nemůže vykonávat 
osoba seznámená.

Nejsem právník ani vykladač zákonů a vy-
hlášek. Jsem ale přesvědčen, že můj výklad 
je správný. Nebo, v čem se mýlím?

Myslím si, že vím, proč ten zmatek vznikl. 
Protože je to překlad a nikde v cizině vyhl. 
50 neplatí, a proto ani neznají pracovníky 
seznámené. 
čtenář Elektro
(jméno čtenáře k dispozici pouze redakci)

Objednávka na adrese:
FCC Public s. r. o.
Pod Vodárenskou věží 4
Praha 8, 182 08
nebo na 
www.odbornecasopisy.cz

Právě 
vychází!
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Vydavatelství FCC Public s. r. o. ujišťuje 
uživatele tohoto CD, že soubory na něm 
uložené jsou prověřeny antivirovou ochranou.
Každé vydání časopisu je uloženo jako 
soubor PDF s příslušným počtem stránek. 
Číslo vydání je patrné z pojmenování 
souboru. Uspořádání souborů a složek 
odpovídá běžnému standardu operačního 
systému Windows. CD obsahuje 
instalační soubory programu Acrobat 
Reader (verze 9), který je nezbytný 
k prohlížení takto uložených stránek 
časopisů. V případě, že na Vašem 
počítači není tento program 
nainstalován, můžete instalaci 
doplnit spuštěním souboru 
A_Reader_W98.exe nebo 
A_Reader_WXP.exe 
(podle operačního 
systému ve Vašem 
PC) ve složce 
Instalace.
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