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NOVÉ ZÁKONY A NAŘÍZENÍ VLÁDY

• Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s 
provozem vyhrazených technických zařízení a o změně 
souvisejících zákonů (1.7.2021)
• Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických 

elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich 
bezpečnosti (1.7.2022)
• Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou 

způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na 
odbornou způsobilost v elektrotechnice (1.7.2022)



CO JE NAHRAZENO ČÍM?

• Zákon č. 174/1968 Sb. → Zákon č. 250/2021 Sb.
• Zákon č. 159/1992 Sb. → Zákon č. 250/2021 Sb.
• Zákon č. 124/2000 Sb. → Zákon č. 250/2021 Sb.
• Vyhláška č. 73/2010 → Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. 
• Vyhláška č. 50/1978 Sb. → Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. 



NV 190/2022 - MĚNÍ SE!

• Stanovuje povinné podklady pro provedení 
revize VTEZ
• Stanovuje termíny revizí VTEZ
• Stanovuje minimální požadavky na 
bezpečnost při činnosti na VTEZ



NV 190/2022 - MĚNÍ SE!

• !!! §3 odstavec 2 za VTEZ se nepovažují:
• ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a 

elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud 
nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti
• prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody
• zdravotnické elektrické přístroje
• elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno 

za výrobek podle jiného právního předpisu
• elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo 

napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení 
života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou 
určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, 
par nebo prachů



NV 190/2022 – JAK TO BUDE S „NEVTEZ“?

•Pro první 4 kategorie platí zejména zákon č. 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky, zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování 
shody stanovených výrobků
•Během provozu se pak na tyto vztahuje NV č. 
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí



NV 190/2022 – A CO REVIZE „NEVTEZ“?

•Dle NV č. 378/2001 Sb. §4, zákona 309/2006 
Sb. (BOZP) a zákona 262/2006 Sb. (zákoník 
práce) má zaměstnavatel povinnost provádět 
kontroly (a revize) ve stanoveném rozsahu
• Dle průvodní dokumentace od výrobce
• Dle místního provozního bezpečnostního předpisu

•Kontroly (revize) dělá osoba znalá (viz. NV 
194/2022 §5)!



NV 194/2022 - MĚNÍ SE!

•Požadováno vzdělání dle Národní soustavy 
kvalifikací (odborná kvalifikace) – úplná 
profesní kvalifikace
•Nově možnost osvědčení získat i s profesní 
kvalifikací dle §5 zák. 179/2006 Sb., tj. 
akreditované rekvalifikační kurzy (cca 300 
hod.)
•Zcela zrušen pův. §3 – viz. §3 odst. 2



NV 194/2022 - MĚNÍ SE!

• Pro projektanty platí §7 jako pro vedoucí 
elektrotechniky
• Organizace nemají povinnost mít zaštiťujícího 
zaměstnance pro tzv. dodavatelský způsob (pův. 
§8) – nahrazeno §3 odst. 3
• Nejasné termíny přezkoušení – viz. §3 odst. 4 
resp. záleží na výkladu, dle 250/2021 §19 odst. 2b 
zůstává přezkoušení 3 roky



NV 194/2022 - MĚNÍ SE!

• Zpřesnění požadavků na průběh zkoušky a 
předložené doklady
• Zpřísnění požadavku na archivaci – 6 let
• Zkoušení revizních techniků dle zákona 250/2021
• §4 Osoba poučená – způsob proškolení si určuje 
organizace - §4 odst. 2
• §6 odst. 5 – organizace může nahradit odbornou 
kvalifikaci profesní kvalifikací



Diskuze

Děkuji za pozornost


