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190/2022 Sb., Nařízení vlády o vyhrazených
technických elektrických zařízeních a
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Garance

č. 190/2022 Sb., Nařízení vlády o vyhrazených technických
elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich

bezpečnosti
...

Příloha č. 4 k nařízení vlády č.

Základní nejdelší lhůty
pravidelných revizí vyhrazeného

elektrického zařízení včetně
zařízení pro ochranu před účinky
atmosférické a statické elektřiny

 
Podle objektu a prostoru: Revizní lhůty
V objektech určených pro administrativní činnost 5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské
školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací
zařízení) a lékařské účely

3 roky

Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního
řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob

2 roky

Prozatímní zařízení stavenišť 0,5 roku
Pojízdné a převozné prostředky 1 rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu 3 roky
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo
znečišťujících látek

1 rok

Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny: Revizní lhůty
LPS chránící kritické systémy 2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení 4 roky

Doplňující  informace  k  základním
nejdelším  lhůtám  pravidelných  revizí
vyhrazeného  elektrického  zařízení

a) Pokud se na elektrické zařízení vztahuje
více než jedna revizní lhůta, použije
se z nich lhůta nejkratší.

b) Pravidelná revize musí být provedena v
roce,  do  kterého  spadá  konec
stanovené lhůty  od doby provedení
poslední  revize.  Netýká  se  lhůt,
nepřesahujících délku jednoho roku.

c) Provozovatelé, kteří mají zpracován řád
preventivní údržby, kdy pravidelnými
kontrolami a údržbou je zajišťována
minimalizace  rizik  souvisejících  s
provozem  elektrických  zařízení,

mohou  ve  svém  řádu  preventivní
údržby  stanovit  lhůty  pravidelných
revizí až dvojnásobné.

d)  Výše  uvedené  lhůty  nemusí  být
uplatněny  na  vyhrazená  elektrická
zařízení  splňující  požadavky
stanovené § 21 odst. 1 zákona.

Doplňující  informace  k  základním
nejdelším lhůtám pravidelných revizí LPS

a)  Na  všech  zařízeních  LPS  je  nutno
provést  nejméně  jednou  ročně
vizuální kontrolu, kterou se ověří, že
LPS není viditelně poškozen.

b) LPS u objektů s rizikem způsobovaným
výbušnými  materiály  musí  být
vizuálně kontrolován nejméně jednou
za 6 měsíců a úplná revize musí být
provedena jednou ročně.

c)  Kritické  systémy  mohou  zahrnovat
stavby  obsahující  citlivé  vnitřní
systémy,  kancelářské  budovy  a
obchodní  budovy.  Mezi  kritické
systémy  patří  vyhrazená  elektrická
zařízení  I.  třídy  a  objekty,  kde
následkem  úderu  blesku  nebo
přepětí  může  vzniknout  škoda
velkého  rozsahu.

Vyhrazené  elektrické  zařízení,  pro  které
nestanovuje  tato  příloha  lhůtu,  je  revidováno
podle  lhůt,  které  jsou  stanoveny  v  jiných
právních  a  ostatních  předpisech  k  zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

https://www.fulsoft.cz/33/190-2022-sb-narizeni-vlady-o-vyhrazenych-technickych-elektrickych-zarizenich-a-pozadavcich-na-zajisteni-jejich-bezpecnosti-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpToMtzDkoMSr4IBupO1H5pZkCD-vMUnwPlw/#ctx=a4
https://www.fulsoft.cz/


190/2022 Sb.; Tento dokument byl generován z právního systému
Fulsoft 31. 8. 2022 - kliknutím si ověříte aktuálnost dokumentu

Stránka 2 z 2 Copyright 2004-2022 https://www.fulsoft.cz/

...

https://www.fulsoft.cz/33/190-2022-sb-narizeni-vlady-o-vyhrazenych-technickych-elektrickych-zarizenich-a-pozadavcich-na-zajisteni-jejich-bezpecnosti-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpToMtzDkoMSr4IBupO1H5pZkCD-vMUnwPlw/#ctx=a4
https://www.fulsoft.cz/

