
 

MORAVSKOSLEZSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ SVAZ, z.s. 

vydává toto  

Osvědčení 
O seznámení s p ředpisy k zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci, 

které dopl ňují kvalifika ční p ředpoklady a požadavky pro výkon práce                                             
ve smyslu zákoníku práce pro : 

Pana:  

Zaměstnaného u:  

Toto osv ědčení se vydává na základ ě absolvování odborného kurzu „B“ p říkaz pro 
práce na elektrickém za řízení nad 1 000 V, 

který se konal dne 29. 03. 2018 v areálu ArcelorMit tal Ostrava a. s.,    
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kun čice 

 

Rozsah školení: 

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Činnosti na elektrických za řízeních -                            
Část 1: Obecné požadavky 

ČSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických  za řízeních -                         
Část 2: Národní dodatky 

TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických za řízeních -                            
Komentá ř k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 

Vyhláška Českého bá ňského ú řadu č. 202/1995 Sb. Požadavky k zajišt ění bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ři obsluze a práci na elektrických za řízeních p ři hornické činnosti 

a p ři činnosti provád ěné hornickým zp ůsobem 

Vyhláška Českého bá ňského ú řadu č. 22/1989 Sb. Bezpe čnost a ochrana zdraví p ři 
práci a bezpe čnosti provozu p ři hornické činnosti a p ři dobývání nevyhrazených 

nerost ů v podzemí, ve zn ění pozd ějších p ředpis 

Vyhláška Českého bá ňského ú řadu č. 26/1989 Sb. Bezpe čnost a ochrana zdraví p ři 
práci a bezpe čnosti provozu p ři hornické činnosti a p ři činnosti provád ěné 

hornickým zp ůsobem na povrchu, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

Vyhláška Českého bá ňského ú řadu č. 51/1989 Sb. Bezpe čnost a ochrana zdraví p ři 
práci a bezpe čnosti provozu p ři úprav ě a zušlech ťování nerost ů, ve zn ění pozd ějších 

předpis ů 

 
 
                                     Ing. Roman Cho dura 

                        Garant kurzu  
 
 

             Ing. Me čislav Hudeczek, Ph.D. 
V Ostrav ě dne 29. 03. 2018                     P ředseda p ředstavenstva MSES, z.s. 


