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Závady v elektroinstalacích  
z pohledu soudního znalce

Ing. Aleš Hudek, soudní znalec, místopředseda UNIE SZ

JJaakk  ttoo  nneemmáá  vvyyppaaddaatt

Je nutno si uvědomit, že pracujeme s
elektřinou, zákony, normy, TNI nám nebudou
nic platné, když nebudeme respektovat jejich
požadavky, návody výrobců a budeme si
myslet, že jen my jsme nejlepší.

Tento rozváděč, respektive elektroinstalace 
prošla revizí.

Rozváděč se zavíral skládacími dřevěnými 
dveřmi se zrcadlem.

Označená místa ukazují závadu, kdy po 
zavření docházelo k přivedení fáze na 
přerušený vodič N. Projevovalo se to 
nepravidelně.

Tak takhle určitě ne !!! 

To se mi to povedlo a pak že nejsem šikulka

Co víc k tomu dodat ???

ZZaappoojjeenníí  jjeeddnnoohhoo  pprroouuddoovvééhhoo  cchhrráánniiččee  vv  
eelleekkttrrooiinnssttaallaaccii  

Použitím jednoho proudového chrániče v 
elektroinstalaci opravdu vše vyřešíme ???

Z hlediska úspory financí jsme schopni asi 
všeho jen aby to moc nestálo. A pak zkusme 
hledat závadu ???

(čl.531.3.2 ČSN 33 2000-5-53 ed.2 Nežádoucí

Vypínání – proudového chrániče) a dále 
čl.314 HD 60364-1 ČSN 33 2000-1 ed.2.

Taky to tak jde ???

Zde je možno vidět, že si s tím údržba neláme 
hlavu. Zatím to funguje – zatím. 

Revize byla bez závad a provedena asi velmi 
zodpovědně. 

Pojistky nejsou

A už to funguje !!!
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Závada v prodlužovacím přívodu 

Přívod k elektrickému vařiči
(revize provedena měsíc před
zjištěním závady)

Když není pojistka

Vodič z prodlužovacího kabelu
(předchozí obrázek) 

Hromosvod ???

V těchto místech končil svod byl asi 2 cm 

v asfaltu naměřený zemní odpor 1,5 ohmu.

Revizní technik umí zázraky v měření.

4 svody byly zapíchány do asfaltu.

Další obrázek ukazuje jak nemá být připojený proudový chránič. Bohužel, revize byla vyhovující.
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Z předpisů v dozorové kompetenci ČOI upravují uvádění výrobků na trh zejména zákon č. 102/2001 Sb., o
obecné bezpečnosti výrobků, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákon č.
90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Předchozí obrázek je vlastně návod výrobce na zapojení proudového chrániče LFN ve třífázových obvodech
bez zapojeného N pólu. Jak je důležité číst návody výrobců pro zapojování elektrických zařízení a spotřebičů.
Je nutno si však uvědomit, že návody na obsluhu zařízení se týkají nás elektro montážníků a revizních

techniků.

Neřeším tady právní záležitosti, ale je nutno si uvědomit, že předávací protokol po provedených
elektromontážních pracích je pro koncového uživatele důležitou součástí užívání elektrických zařízení
(rozváděčů, osvětlovacích těles,topidel,ohřívačů vody atd.) Při provádění revize, výchozí revize, je potřeba
dokumentaci jednotlivých zařízení mít k dispozici, pokud tato jsou namontována.
V předávacím protokolu je nutno uvést vše, co je potřebné k obsluze elektrického zařízení laikem, jak může
provést kontrolu proudového chrániče testovacím tlačítkem, co má dělat v případě když se mu něco jeví jako
porucha, závada. Např. při opakovaném vypnutí jističe nebo chrániče. Tím vším můžeme zabránit případným
komplikacím, které mohou vzniknout nesprávným zacházením s elektrickými zařízeními koncovými uživateli.
Ve své podstatě je vlastně takovou předávací zprávou výchozí revize.

U předložené revizní zprávy byly zjištěné nedostatky, z hlediska
použitých norem, na které se revizní technik odvolává : uvádí
neplatné normy ČSN 33 2000-4-41 zrušena 31.1.2009, ČSN 33
2000-6-61 zrušena 1.10.2005. Revize měly být provedeny podle
platných norem ČSN 33 2000-6 vydána 9/2007 a v době
provádění revize byla platná a norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a
změny Z1 - Z3 vydaná 8/2007 a v době provádění revize byla
platná. V závěru revizní zprávy musí být uvedeno, zda je
elektrické zařízení schopno bezpečného provozu nebo není
schopno bezpečného provozu. Čl.6.1.2 ČSN 33 1500 Z4 vydané
9/2007. Toto je nutno dle této normy přesně definovat.

Celkové provedení elektroinstalace je z hlediska
dodané dokumentace v rozporu s platnými TN ČSN pro obor
elektro. Tento požadavek pro provádění elektroinstalace v
souladu s normovými požadavky je uveden ve Vyhlášce
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby §34 bod 2.
Dále Vyhláška č.73/2010 Sb. čl. 1 a 3.

Dalším uměleckým výtvorem revizního technika je následující revizní zpráva 

V jističi č. 11 zapojeny
4 vodiče. Prý tam neteče 
velký proud 

ČSN EN 61439-3 - 10/2012 čl. 8.8 nám říká, že počet svorek nulového vodiče rozvodnice
DBO provozované laiky, nesmí být nižší, než jedna výstupní svorka na každý výstupní obvod
vyžadující svorku nulového vodiče. Tyto svorky musí být umístěny nebo označeny ve stejném
sledu, jako jejich příslušné svorky pro fázové vodiče. DBO musí mít minimálně dvě svorky pro
vodiče ochranného pospojování pro elektrické instalace.

To neznamená, že rozváděč na 24 modulů
mohu takto zapojit.
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Nezaplombovaný elektroměr
při revizi revizního technika
nezajímal. A už byl na světě
neoprávněný odběr. Elektroměr byl
někým dodán, někdy, nikdo nic
nevěděl.

§45 

                                                                    Elektrická přípojka 

 

§45 (1) Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení a s 
Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy. 

§45 (2) Elektrickou přípojku nízkého napětí zřizuje na své náklady 

a) v zastavěném území podle zvláštního právního předpisu ( 4d) provozovatel distribuční 
soustavy, 

b) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu, ( 4d) je-li její délka do 50 m 
včetně, provozovatel distribuční soustavy, 

c) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu, ( 4d) je-li její délka nad 50 m,           
žadatel o její připojení 

§45 (3) Ostatní elektrické přípojky zřizuje na své náklady žadatel o připojení. 

§45 (4) Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. 

§45 (5) Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala 
příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku. 

§45 (6) Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, 
udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá. 

 

Jejej, kdopak mi to takhle zapojil

Vložena rozbočovací krabice
do přívodu k ER z PS na fasádě
domu.

Energetický zákon 458/2000

§49 (4) Výrobci elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav a zákazníci jsou
povinni závady na měřicích zařízeních, včetně porušení zajištění proti neoprávněné
manipulaci, které zjistí, neprodleně oznámit provozovateli přenosové soustavy nebo
příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez
souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční
soustavy se zakazuje.
Porušení proti neoprávněné manipulaci jsou i plomby, které chybí, nebo jsou poškozené.
Revizní technik při revizi na elektroměrovém rozváděči toto měl okamžitě hlásit
provozovateli distribuční soustavy.

§45 (7) Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku. 

§45 (8) Elektrická přípojka nízkého napětí slouží k připojení jedné nemovitosti; na základě souhlasu 
vlastníka přípojky a provozovatele distribuční soustavy lze připojit i více nemovitostí. Elektrická 
přípojka nízkého napětí končí u venkovního vedení hlavní domovní pojistkovou skříní, u kabelového 
vedení hlavní domovní kabelovou skříní. Tyto skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní pojistková 
skříň, popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje na objektu zákazníka nebo na hranici 
jeho nemovitosti. 

§45 (9) Není-li na nemovitosti zákazníka zřízena hlavní domovní pojistková skříň, končí venkovní 
přípojka nízkého napětí posledním kotevním bodem umístěným na této nemovitosti nebo na svorkách 
hlavního jističe objektu. Tento kotevní bod je součástí přípojky.  

 

§45 (10) Není-li na nemovitosti zákazníka zřízena hlavní domovní kabelová skříň, končí elektrická 
přípojka nízkého napětí na svorkách hlavního jističe objektu nebo v kabelové skříni uvnitř objektu. 

§45 (11) Elektrická přípojka jiného než nízkého napětí končí při venkovním vedení kotevními izolátory 
na stanici zákazníka, při kabelovém vedení kabelovou koncovkou v odběratelově stanici. Kotevní 
izolátory a kabelové koncovky jsou součástí přípojky. 

§45 (12) Společné domovní elektrické instalace v domech sloužící pro připojení více zákazníků z 
jedné elektrické přípojky nejsou součástí elektrické přípojky. Společná domovní elektrická instalace je 
součástí nemovitosti.  

 

Vývodní svorky k elektroměru a k NO

Děkuji za pozornost
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Úvod

V  průběhu roku 2015 byla vydána nová ČSN EN 50110-1 ed. 3 a  v  srpnu 2016 taky TNI 34 3100 (technicko 
normalizační informace).

Ve svém příspěvku bych se chtěl zmínit o používání nám dobře známým příkazů „B“. 

Proto se opět částečně dotknu i normy ČSN EN 50110-1 ed. 3, kdy při používání této ČSN je nutné mít zpracované 
svoje vlastní předpisy, které tuto normu blíže upřesní a stanoví podmínky i pravidla. 

K používání spolu s ČSN EN 50110-1 ed.3 byla vydána i Technická normalizační informace TNI 34 3100, která 
svým způsobem podává výklad k některým pasážím evropské normy. Přitom využívá a odkazuje na ustanovení 
a pasáže zrušené normy ČSN 34 3100 pro použití v pracovních postupech, příkazu B PPN pro práce pod napětím 
na zařízení vn a taky příkaz B ppnn pro práce pod napětím na zařízeních nn.

Zajištění pracoviště
Úplně prvním nebo jedním ze dvou prvních kroků musí být vyhodnocení a rozbor složitosti pracovní činnosti, aby 
podle tohoto vyhodnocení byla zvolena vhodná osoba s příslušnou kvalifikací případně osoby.

Druhým krokem nebo souběžným krokem před zahájením práce na elektrickém zařízení nebo jeho obsluhy musí 
být provedeno hodnocení elektrického rizika. 

A  na základě tohoto zhodnocení bude pak vybrán pracovní postup, stanoven způsob provedení práce nebo 
obsluhy a jaká opatření k zajištění bezpečnosti mají být provedena. 

V ČSN EN 50110-1 ed.3 je uvedeno, že pro složité pracovní činnosti musí být příprava provedena písemně. Jenže ať 
budete pátrat sebevíce v předpisech, nenajdete pro pojmy složitá pracovní činnost, jednoduchá pracovní činnost 
žádné upřesnění ani definice. 

Ale práce na elektrickém zařízení VN bych skoro vždy považoval za práce složité. 

Veškeré osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení, nebo v jeho blízkosti musí být školeny z bezpečnostních 
předpisů a místních pracovních předpisů určených pro jejich práci. Vyžaduje se, aby osoby postupovaly ve smyslu 
těchto předpisů a pokynů.

Osoby musí nosit oděv vhodný pro místo a  podmínky, kde pracují. To zahrnuje používání přiléhavého oděvu 
a používání doplňků osobních ochranných prostředků. 

Zde bych se trochu pozastavil, protože na mnoha místech u  právnických i  fyzických osob je na dílnách nebo 
rozvodnách rozmístěno mnoho pomůcek.

A zde upozorňuji na skutečnost, že byste měli mít ve svých předpisech stanoveny počty pomůcek, jejich umístění, 
způsob provádění kontrol a zkoušek a v neposlední řadě i kdy a za jakých podmínek se budou pomůcky používat.

Zde se nabízejí tři možnosti:
I.  počty pomůcek, jejich umístění, kontroly a zkoušky stanovit v místních bezpečnostních předpisech
II.  pro stanovení počtu pomůcek, jejich umístění, kontroly a zkoušky použít v souladu s ustanovením zákoníku 

práce a nařízením vlády č. 495/2001 Sb. dokumenty o vyhodnocení rizik
III.  v souladu s ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 3 stanovit počty pomůcek, jejich umístění, kontroly a zkoušky 

v pracovních postupech

Samozřejmě lze použít i kombinací všech tří možností.

Správné zajištění pracoviště

Ing. Radomír Kočíb, inspektor OIP
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K možnosti I:

V tomto případě bych doporučoval využití zrušených norem a do místních bezpečnostních předpisů pro elektrické 
stanice doplnit části zabývající se ochrannými pomůckami. V této souvislosti do těchto místních bezpečnostních 
předpisů přepsat tabulku č. 2 podle jednotlivých skupin ze zrušené ČSN 38 1981.

K možnosti II:

V  tomto případě je nutno použít tabulku pro vyhodnocení rizik pro výběr a  použití ochranných pomůcek 
pro jednotlivé činnosti v  elektrických stanicích (příloha 1 k  nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). Na základě takto 
vyhodnocených rizik pro činnosti na elektrické provozovně bude zpracován seznam ochranných pomůcek se 
stanovením užitné doby.

Tento seznam by byl přílohou směrnice pro poskytování ochranných pomůcek obecně. Zde pak by mohlo být 
použití pomůcek rozděleno na pomůcky v rozvodnách nn a vn. Taky by v těchto směrnicích bylo uvedeno, kde 
budou ochranné pomůcky uloženy.

K možnosti III:

Využití pracovních postupů ke stanovení potřebných pomůcek je rovněž možné a  také dalo by se říci i účelné 
vzhledem k  tomu, že pro činnosti na elektrickém zařízení musí mít zaměstnavatelé od 1.1.2006 tyto pracovní 
postupy stanovené.

V poznámce 1 v ČSN EN 50110-1 ed.3 je upřesněno, že výraz „udržování ve stavu vhodném“ znamená provádět 
pravidelné prohlídky a  elektrické zkoušky, aby byly ověřeny elektrické a  mechanické vlastnosti osobních 
ochranných prostředků a pracovních pomůcek. 

Zde je nutno upozornit taky na nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve kterém jsou v  § 3 a  4 stanoveny povinnosti 
zaměstnavatele ve vztahu k pracovišti. Mimo jiné musí stanovit termíny, lhůty a  rozsah kontrol, zkoušek, revizí 
a ustanovit osobu odpovědnou za plnění těchto povinností.

Tato pasáž je velmi významná k zajištění bezpečnosti zaměstnanců při činnostech na elektrických zařízeních. Pro 
stanovení lhůt kontrol a zkoušek bych využil tabulku č. 5 ze zrušené ČSN 38 1981, kterou bych zapracoval do svého 
předpisu.  

Navíc bych k  tomu pak přidal i  další ustanovení o  prováděných kontrolách těchto pomůcek před použitím 
a v průběhu a mezidobí revizních zkoušek na zkušebně. 

Při stanovení lhůt revizních zkoušek, kontrol v  průběhu provozu a  před použitím bych vycházel z  ustanovení 
zrušené ČSN 38 1981 a návodů výrobců, případně předmětových norem na jednotlivé OOPP.

Navíc bych do svých předpisů stanovil i všechny potřebné úkony, které je nutno provést při kontrole, tak jak byly 
popsány např. v čl. 6.2 ČSN 38 1981.

Nebo taky v návodu k obsluze. 

Dorozumívání zahrnuje způsoby, kterými je informace mezi osobami předávána nebo vyměňována např. 
mluveným slovem (osobní styk, telefon, radiostanice), písemně (záznam, fax), a vizuálně (zobrazovací jednotka, 
signalizační panel, světla, apod.).

Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce opakovat informaci nazpět vysílajícímu, 
který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo jí porozuměno.

Zahájení práce a nebo uvedení elektrického zařízení do činnosti po ukončení práce, nesmí být povoleno signály 
nebo dohodnutým dorozumíváním po odsouhlasených časových intervalech.

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být zajištěno na pracovišti 
a na všech částech elektrického zařízení, na kterých nebo v jejichž blízkosti je vykonávána pracovní činnost. Pokud 
je to nutné, vstup na pracoviště musí být zřetelně označen z vnější strany zařízení.

Musí být přijata vhodná opatření pro zabránění zranění osob z jiných zdrojů nebezpečí jako jsou mechanické nebo 
tlakové systémy nebo při pádu.

K dispozici musí být dokumentace dle skutečného provedení a záznamy o elektrickém zařízení.
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Místní bezpečnostní předpisy
Mnozí z  vás si jistě v  této souvislosti vzpomenou na čl. 10 ČSN 34 3104, kde se o  místních bezpečnostních 
předpisech pro provozovny VN psalo.

A zde je na místě připomenout i nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kde je rovněž zmínka o možnostech vytvoření 
MPBP (místních provozních a bezpečnostních předpisů).

Jedná se o  předpis zaměstnavatele upravující pracovní, technologické postupy, pravidla pohybu zaměstnanců 
nebo zařízení na pracovišti apod.

Podle ČSN EN 50110-1 ed.3 musí být před započetím činnosti stanoven postup prací.
Pracovní postupy se dělí na tři různé skupiny:
-  práce na elektrickém zařízení bez napětí ,
-  práce na elektrickém zařízení pod napětím ,
-  práce na elektrickém zařízení v blízkosti zařízení pod napětím .

Postupy zahrnují provedení ochranných opatření proti zranění elektrickým proudem a/nebo účinkům 
zkratu a elektrického oblouku.

Jestliže požadavky pro práce na elektrickém zařízení bez napětí nebo pro práce v blízkosti zařízení pod napětím 
nezajišťují úplně bezpečnost, musí být splněny požadavky pro práce na elektrickém zařízení pod napětím.

Izolační hladina při práci musí být zajištěna např. vložením izolačního materiálu nebo stanovením vzdušné izolační 
vzdálenosti. V případě izolace vzdušnou vzdáleností musí být tato vzdálenost v souladu s pracovními postupy pro 
práce pod napětím a pro práce v blízkosti zařízení pod napětím.

Postupy při práci na elektrickém zařízení pod napětím a v blízkosti zařízení pod napětím jsou vztažené ke dvěma 
definovaným zónám okolo nezakrytých živých částí, ochranného prostoru a zóny přiblížení na elektrickém zařízení 
v blízkosti zařízení pod napětím.

Pro zajištění elektrických zařízení pro práce bez napětí bylo stanoveno pět základních požadavků, které musí být 
dodrženy v následujícím pořadí při zajišťování pracoviště:
-   úplné odpojení;
-   zabezpečení proti opětovnému zapnutí; 
-   ověření, že zařízení je bez napětí;
-   provedení uzemnění a zkratování;
-   ochranná opatření proti zařízením pod napětím, která jsou v blízkosti.

Souhlas k zahájení práce musí dát osoba odpovědná za elektrické zařízení vedoucímu práce nebo vedoucím práce 
(je-li jich více). Osoba provádějící pracovní činnost musí být osoba znalá, nebo poučená pod dozorem osoby znalé.

Práce na elektrickém zařízení pod napětím musí být vykonávaná pouze v  souladu s  národními normami 
a pracovními postupy. Požadavky pro práce pod napětím nemají být uplatňovány na činnosti jako je ověřování 
napěťového stavu a používání uzemňovacích a zkratovacích zařízení apod.

Práce pod napětím vyžaduje použití zvláštních pracovních metod. (na vzdálenost, v dotyku, na potenciálu).

Postupy musí uvádět, jak udržovat nářadí, výstroj a přístroje v dobrém stavu a  jak je ověřovat před zahájením 
práce.

Pracovní prostředí je ovlivňováno okolním prostředím např. vlhkostí a  tlakem vzduchu. Musí být v  postupech 
specifikována příslušná omezení.

Pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob znalých a poučených musí být sestaven speciální výukový 
program na vykonávání práce pod napětím. Program musí být přizpůsoben speciálním požadavkům pro práci pod 
napětím a musí být založen na teoretických a praktických znalostech.

Školení musí zohledňovat práci, která bude vykonávána po školení nebo jestliže se odchyluje od takové práce, 
musí být podložena některými dalšími bezpečnostními opatřeními.
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Po úspěšném absolvování školení musí být vydáno osvědčení, které potvrzuje, že osoby jsou schopné vykonávat 
práci pod napětím, pro kterou byly vyškoleny.

Schopnost vykonávat práci pod napětím musí být udržována bud’ praxí nebo novým školením. 

Aby bylo možné kontrolovat nebezpečí v blízkosti zařízení pod napětím, musí být ochrana zajištěna bud’ kryty, 
přepážkami, zábranami nebo zakrytím izolací.

Jestliže tato opatření nemohou být vykonána, musí být zajištěna ochrana dodržením bezpečné vzdálenosti ne 
menší než je DL k nezakrytým živým částem a pokud je nutné, zajištěním odpovídajícího dozoru.

Před zahájením práce musí vedoucí práce upozornit osoby, zejména ty, které nejsou dobře obeznámeny s prací 
v blízkosti zařízení pod napětím, na dodržování bezpečných vzdáleností, na bez pečnostní opatření a na nutnost 
zajištění bezpečnosti. Hranice pracoviště musí být pečlivě vyznačena a  musí být soustředěna pozornost na 
neobvyklé okolnosti nebo podmínky;

Poučení o stavu pracoviště se musí opakovat ve vhodných intervalech nebo po změně provozních podmínek.

Osoba vykonávající práci se musí přesvědčit, že při všech možných pohybech nedosáhne ochranného prostoru 
elektrického zařízení pod napětím ani částí těla ani nářadím nebo věcmi, které drží v ruce. Zvláště musí být opatrná, 
když manipuluje s dlouhými předměty,například nástroji, konci kabelů, trubkami, žebříky apod.

Pro práce pod napětím a v blízkosti živých částí musí být zajištěno stabilní postavení při práci, které umožňuje 
pracující osobě mít obě ruce volné.

Opravy

Oprava by měla sestávat z následujících etap: 
-   lokalizace poruchy;
-   odstranění poruchy a/nebo výměna součástí;
-   opětovné zprovoznění opravené části zařízení.

Na každou etapu práce mohou být aplikovány jiné postupy.

Specifické pracovní podmínky musí být stanovené tehdy, pokud se porucha stala na napájecím zařízení nebo 
v průběhu měření napětí podle kapitoly B nebo vychází z kapitoly C.

Odstranění poruch musí být vykonáno v souladu s pracovními postupy (viz kapitola C).

Po opravě musí být vykonána odpovídající měření a seřízení zařízení, aby bylo zajištěno, že opravená část zařízení 
je schopna obnovení napájení.

Výměna pojistek

Pokud  neexistuje jiný pracovní postup, výměna pojistek musí být provedena za beznapěťového stavu.

Pro zařízení vysokého napětí musí být výměna vykonána osobou znalou nebo poučenou, v souladu s odpovídajícími 
pracovními postupy.

Zde bych chtěl na závěr upozornit na možnosti užití příkazů „B“.

Příkaz „B“ nenahrazuje v  žádném případě pracovní postup. Je to jedno z  možných opatření v  rámci 
pracovních postupů.

Zásady pro vydávání příkazů „B“, kdo je může vydat je nutno zapracovat do pracovních postupů.

Příkaz „B“

V dřívější ČSN 34 3100 byl zaveden pro práce na VN příkaz  „B“, který byl jedním z technicko-organizačním opatřením 
k zajištění bezpečnosti práce na VN.

V současně platné ČSN EN 50110-1 ed. 3 se o příkazu „B“ nepíše. Pouze je zde v názvosloví zmínka o hlášení. Použití 
příkazů „B“ je řešeno v TNI 34 3100 z roku 2016.
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Při kontrolách jsou předkládány příkazy „B“, ale chtěl bych upozornit na skutečnost, že ze současných předpisů 
nevyplývá, že musí být tento příkaz „B“ veden. Dovedl bych si představit i  např. knihu poruch na VN, kde by 
byly všechny úkony a příkazy zaznamenány i s podpisy zaměstnanců. A tím by se naplnil požadavek na vedení 
písemných hlášení.

V ČSN EN 50110-1 ed. 3 je uvedeno, že pro složité pracovní činnosti musí být příprava provedena písemně. 

Práce na elektrickém zařízení VN bych skoro vždy považoval za práce složité. 

K dispozici musí být dokumentace dle skutečného provedení a záznamy o elektrickém zařízení.

Součástí pracovních postupů by mohl být i příkaz „B“, protože je to u nás zavedený systém k zajištění bezpečnosti 
při práci.

Zásady pro vydávání příkazů „B“, kdo je může vydat je nutno zapracovat do pracovních postupů.

V TNI 34 3100 je v  příloze C uvedeno technicko-organizační opatření a  zásady vydávání příkazu „B“. Jsou zde 
uvedeny k jakým účelům se příkaz „B“ vydává, kdy od vydání může být upuštěno, kdo a s jakou kvalifikací a na 
koho může být příkaz „B“ vydán, co má obsahovat, předávání příkazu „B“ až po jeho ukončení a uložení.

V příloze D je toto opatření zpracováno pro příkaz „B-PPN“. 

A příloha E obsahuje možné vzory příkazu „B-PPN-nn“.
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Civilněprávní a trestněprávní odpovědnost  
při navrhování, montáži a revizi vyhrazených 

technických zařízení

Mgr. Jiří Kaňka, advokát
 

Mgr. Jiří Kaňka 27.05.2021

1

Civilněprávní a trestněprávní 
odpovědnost při navrhování, montáži 

a revizi technických zařízení

KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
Praha 5, Pod Hybšmankou 19/2339

T: +420 257 211 091
F: +420 257 212 649

E: office@advokati-ks.cz
W: www.advokati-ks.cz

26.5.2021 1KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Odpovědnost 
projektanta

 § 159 odst. 3 stavebního zákona
 projektant (rozumí se autorizovaný architekt nebo autorizovaný stavební inženýr) odpovídá

(mimo jiné) za bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace, jakož i za technickou úroveň projektu
technologického zařízení

 Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace
zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním
pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný
návrh.

 odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku
tím není dotčena

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 2

Odpovědnost 
zhotovitele

 § 160 odst. 2 stavebního zákona
 zhotovitel odpovídá za provedení stavby (mimo jiné) v souladu s

projektovou dokumentací a za dodržení technických norem.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 3

Odpovědnost 
revizní technika

 ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, odpovídá revizní technik za kontrolu (revizi) zařízení
určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 4

Odpovědnost 
soudního znalce

 § 21 odst. 1 zákona o znalcích
 znalec odpovídá za újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem znalecké

činnosti

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 5

Druhy odpovědnosti

• občanskoprávní  odpovědnost (odpovědnost za újmu)
• trestní odpovědnost
• správní odpovědnost

Souběh odpovědností ano či ne?
• občanskoprávní a trestní – ANO
• občanskoprávní a správní – ANO
• trestní a správní – NE, pokud chrání stejný okruh zájmů (co je trestným 

činem, není přestupkem, resp. správním deliktem)

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 6
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pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný
návrh.

 odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku
tím není dotčena

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 2

Odpovědnost 
zhotovitele

 § 160 odst. 2 stavebního zákona
 zhotovitel odpovídá za provedení stavby (mimo jiné) v souladu s

projektovou dokumentací a za dodržení technických norem.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 3

Odpovědnost 
revizní technika

 ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, odpovídá revizní technik za kontrolu (revizi) zařízení
určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 4

Odpovědnost 
soudního znalce

 § 21 odst. 1 zákona o znalcích
 znalec odpovídá za újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem znalecké

činnosti

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 5

Druhy odpovědnosti

• občanskoprávní  odpovědnost (odpovědnost za újmu)
• trestní odpovědnost
• správní odpovědnost

Souběh odpovědností ano či ne?
• občanskoprávní a trestní – ANO
• občanskoprávní a správní – ANO
• trestní a správní – NE, pokud chrání stejný okruh zájmů (co je trestným 

činem, není přestupkem, resp. správním deliktem)

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 6

1 2

3 4

5 6
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Mgr. Jiří Kaňka 27.05.2021

2

Pojem újma

ÚJMA
• majetková újma (škoda)

• nemajetková újma

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 7

Majetková újma 
(škoda)

Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku.
Zahrnuje:
• škodu skutečnou (výše, o kterou se hodnota majetku snížila)
• ušlý zisk (výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoli měla)

Příklad: V důsledku nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a vnitřní
kovovou konstrukcí přeskočil blesk na chráněný objekt, v němž se nacházela
kancelář podnikatele; přeskok blesku způsobil požár v objektu a poškození
objektu.
• Náklady na opravu poškozeného objektu představují skutečnou škodu.

Skutečnou škodu představují i náklady na výměnu poničeného nábytku a
technického vybavení.

• Ztráta podnikatele na zisku, kterého nedosáhl v důsledku toho, že do okamžiku
opravy objektu nemohl svou činnost v kanceláři vykonávat, představuje ušlý
zisk.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 8

Nemajetková újma 

Nemajetková újma představuje jakoukoli újmu, která pro poškozeného
neznamená přímou ztrátu na majetku.

Příklad: V důsledku nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a vnitřní
kovovou konstrukcí přeskočil blesk na chráněný objekt, v němž se nacházela
rodinná domácnost; přeskok blesku způsobil požár v objektu, v němž tak
došlo k úmrtí manžela.
• Újmu zde představují peněžité náhrady vyvažující vytrpěné bolesti a další

nemajetkové újmy.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 9

Porušení povinnosti

• Zákonná povinnost (vyžaduje se zavinění, nestanoví-li zákon jinak)

• Dobré mravy (vyžaduje se úmysl)

• Smluvní povinnost (zavinění se nevyžaduje, nestanoví-li zákon jinak;
možnost liberace – tzv. vyšší moc))

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 10

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Odpovědnost za škodu způsobená radou odborníka (§ 2950 NOZ):

Kdo jako odborník způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací nebo
škodlivou radou danou za odměnu v oblasti své odbornosti škodu, je
povinen ji nahradit.

Znaky (předpoklady):
 odborník (např. revizní technik, projektant)
 nesprávná informace / rada
 nebo chybějící informace
 za odměnu (pozor: vykládáno jako smluvní závazek)
 oblast odbornosti

26.5.2021 11KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Úskalí:
 vědomost (se v tomto případě nevyžaduje)
 bez možnosti se odpovědnosti zprostit (není možná liberace)

26.5.2021 12KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
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Mgr. Jiří Kaňka 27.05.2021

2

Pojem újma

ÚJMA
• majetková újma (škoda)

• nemajetková újma

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 7

Majetková újma 
(škoda)

Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku.
Zahrnuje:
• škodu skutečnou (výše, o kterou se hodnota majetku snížila)
• ušlý zisk (výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoli měla)

Příklad: V důsledku nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a vnitřní
kovovou konstrukcí přeskočil blesk na chráněný objekt, v němž se nacházela
kancelář podnikatele; přeskok blesku způsobil požár v objektu a poškození
objektu.
• Náklady na opravu poškozeného objektu představují skutečnou škodu.

Skutečnou škodu představují i náklady na výměnu poničeného nábytku a
technického vybavení.

• Ztráta podnikatele na zisku, kterého nedosáhl v důsledku toho, že do okamžiku
opravy objektu nemohl svou činnost v kanceláři vykonávat, představuje ušlý
zisk.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 8

Nemajetková újma 

Nemajetková újma představuje jakoukoli újmu, která pro poškozeného
neznamená přímou ztrátu na majetku.

Příklad: V důsledku nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a vnitřní
kovovou konstrukcí přeskočil blesk na chráněný objekt, v němž se nacházela
rodinná domácnost; přeskok blesku způsobil požár v objektu, v němž tak
došlo k úmrtí manžela.
• Újmu zde představují peněžité náhrady vyvažující vytrpěné bolesti a další

nemajetkové újmy.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 9

Porušení povinnosti

• Zákonná povinnost (vyžaduje se zavinění, nestanoví-li zákon jinak)

• Dobré mravy (vyžaduje se úmysl)

• Smluvní povinnost (zavinění se nevyžaduje, nestanoví-li zákon jinak;
možnost liberace – tzv. vyšší moc))

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 10

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Odpovědnost za škodu způsobená radou odborníka (§ 2950 NOZ):

Kdo jako odborník způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací nebo
škodlivou radou danou za odměnu v oblasti své odbornosti škodu, je
povinen ji nahradit.

Znaky (předpoklady):
 odborník (např. revizní technik, projektant)
 nesprávná informace / rada
 nebo chybějící informace
 za odměnu (pozor: vykládáno jako smluvní závazek)
 oblast odbornosti

26.5.2021 11KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Úskalí:
 vědomost (se v tomto případě nevyžaduje)
 bez možnosti se odpovědnosti zprostit (není možná liberace)

26.5.2021 12KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
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Mgr. Jiří Kaňka 27.05.2021

2

Pojem újma

ÚJMA
• majetková újma (škoda)

• nemajetková újma

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 7

Majetková újma 
(škoda)

Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku.
Zahrnuje:
• škodu skutečnou (výše, o kterou se hodnota majetku snížila)
• ušlý zisk (výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoli měla)

Příklad: V důsledku nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a vnitřní
kovovou konstrukcí přeskočil blesk na chráněný objekt, v němž se nacházela
kancelář podnikatele; přeskok blesku způsobil požár v objektu a poškození
objektu.
• Náklady na opravu poškozeného objektu představují skutečnou škodu.

Skutečnou škodu představují i náklady na výměnu poničeného nábytku a
technického vybavení.

• Ztráta podnikatele na zisku, kterého nedosáhl v důsledku toho, že do okamžiku
opravy objektu nemohl svou činnost v kanceláři vykonávat, představuje ušlý
zisk.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 8

Nemajetková újma 

Nemajetková újma představuje jakoukoli újmu, která pro poškozeného
neznamená přímou ztrátu na majetku.

Příklad: V důsledku nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a vnitřní
kovovou konstrukcí přeskočil blesk na chráněný objekt, v němž se nacházela
rodinná domácnost; přeskok blesku způsobil požár v objektu, v němž tak
došlo k úmrtí manžela.
• Újmu zde představují peněžité náhrady vyvažující vytrpěné bolesti a další

nemajetkové újmy.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 9

Porušení povinnosti

• Zákonná povinnost (vyžaduje se zavinění, nestanoví-li zákon jinak)

• Dobré mravy (vyžaduje se úmysl)

• Smluvní povinnost (zavinění se nevyžaduje, nestanoví-li zákon jinak;
možnost liberace – tzv. vyšší moc))

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 10

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Odpovědnost za škodu způsobená radou odborníka (§ 2950 NOZ):

Kdo jako odborník způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací nebo
škodlivou radou danou za odměnu v oblasti své odbornosti škodu, je
povinen ji nahradit.

Znaky (předpoklady):
 odborník (např. revizní technik, projektant)
 nesprávná informace / rada
 nebo chybějící informace
 za odměnu (pozor: vykládáno jako smluvní závazek)
 oblast odbornosti

26.5.2021 11KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Úskalí:
 vědomost (se v tomto případě nevyžaduje)
 bez možnosti se odpovědnosti zprostit (není možná liberace)

26.5.2021 12KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
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Mgr. Jiří Kaňka 27.05.2021

2

Pojem újma

ÚJMA
• majetková újma (škoda)

• nemajetková újma

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 7

Majetková újma 
(škoda)

Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku.
Zahrnuje:
• škodu skutečnou (výše, o kterou se hodnota majetku snížila)
• ušlý zisk (výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoli měla)

Příklad: V důsledku nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a vnitřní
kovovou konstrukcí přeskočil blesk na chráněný objekt, v němž se nacházela
kancelář podnikatele; přeskok blesku způsobil požár v objektu a poškození
objektu.
• Náklady na opravu poškozeného objektu představují skutečnou škodu.

Skutečnou škodu představují i náklady na výměnu poničeného nábytku a
technického vybavení.

• Ztráta podnikatele na zisku, kterého nedosáhl v důsledku toho, že do okamžiku
opravy objektu nemohl svou činnost v kanceláři vykonávat, představuje ušlý
zisk.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 8

Nemajetková újma 

Nemajetková újma představuje jakoukoli újmu, která pro poškozeného
neznamená přímou ztrátu na majetku.

Příklad: V důsledku nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a vnitřní
kovovou konstrukcí přeskočil blesk na chráněný objekt, v němž se nacházela
rodinná domácnost; přeskok blesku způsobil požár v objektu, v němž tak
došlo k úmrtí manžela.
• Újmu zde představují peněžité náhrady vyvažující vytrpěné bolesti a další

nemajetkové újmy.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 9

Porušení povinnosti

• Zákonná povinnost (vyžaduje se zavinění, nestanoví-li zákon jinak)

• Dobré mravy (vyžaduje se úmysl)

• Smluvní povinnost (zavinění se nevyžaduje, nestanoví-li zákon jinak;
možnost liberace – tzv. vyšší moc))

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 10

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Odpovědnost za škodu způsobená radou odborníka (§ 2950 NOZ):

Kdo jako odborník způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací nebo
škodlivou radou danou za odměnu v oblasti své odbornosti škodu, je
povinen ji nahradit.

Znaky (předpoklady):
 odborník (např. revizní technik, projektant)
 nesprávná informace / rada
 nebo chybějící informace
 za odměnu (pozor: vykládáno jako smluvní závazek)
 oblast odbornosti

26.5.2021 11KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Úskalí:
 vědomost (se v tomto případě nevyžaduje)
 bez možnosti se odpovědnosti zprostit (není možná liberace)

26.5.2021 12KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
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Mgr. Jiří Kaňka 27.05.2021

1

Civilněprávní a trestněprávní 
odpovědnost při navrhování, montáži 

a revizi technických zařízení

KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
Praha 5, Pod Hybšmankou 19/2339

T: +420 257 211 091
F: +420 257 212 649

E: office@advokati-ks.cz
W: www.advokati-ks.cz

26.5.2021 1KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Odpovědnost 
projektanta

 § 159 odst. 3 stavebního zákona
 projektant (rozumí se autorizovaný architekt nebo autorizovaný stavební inženýr) odpovídá

(mimo jiné) za bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace, jakož i za technickou úroveň projektu
technologického zařízení

 Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace
zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním
pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný
návrh.

 odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku
tím není dotčena

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 2

Odpovědnost 
zhotovitele

 § 160 odst. 2 stavebního zákona
 zhotovitel odpovídá za provedení stavby (mimo jiné) v souladu s

projektovou dokumentací a za dodržení technických norem.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 3

Odpovědnost 
revizní technika

 ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, odpovídá revizní technik za kontrolu (revizi) zařízení
určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 4

Odpovědnost 
soudního znalce

 § 21 odst. 1 zákona o znalcích
 znalec odpovídá za újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem znalecké

činnosti

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 5

Druhy odpovědnosti

• občanskoprávní  odpovědnost (odpovědnost za újmu)
• trestní odpovědnost
• správní odpovědnost

Souběh odpovědností ano či ne?
• občanskoprávní a trestní – ANO
• občanskoprávní a správní – ANO
• trestní a správní – NE, pokud chrání stejný okruh zájmů (co je trestným 

činem, není přestupkem, resp. správním deliktem)

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 6
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1

Civilněprávní a trestněprávní 
odpovědnost při navrhování, montáži 

a revizi technických zařízení

KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
Praha 5, Pod Hybšmankou 19/2339

T: +420 257 211 091
F: +420 257 212 649

E: office@advokati-ks.cz
W: www.advokati-ks.cz

26.5.2021 1KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Odpovědnost 
projektanta

 § 159 odst. 3 stavebního zákona
 projektant (rozumí se autorizovaný architekt nebo autorizovaný stavební inženýr) odpovídá

(mimo jiné) za bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace, jakož i za technickou úroveň projektu
technologického zařízení

 Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace
zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním
pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný
návrh.

 odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku
tím není dotčena

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 2

Odpovědnost 
zhotovitele

 § 160 odst. 2 stavebního zákona
 zhotovitel odpovídá za provedení stavby (mimo jiné) v souladu s

projektovou dokumentací a za dodržení technických norem.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 3

Odpovědnost 
revizní technika

 ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, odpovídá revizní technik za kontrolu (revizi) zařízení
určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 4

Odpovědnost 
soudního znalce

 § 21 odst. 1 zákona o znalcích
 znalec odpovídá za újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem znalecké

činnosti

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 5

Druhy odpovědnosti

• občanskoprávní  odpovědnost (odpovědnost za újmu)
• trestní odpovědnost
• správní odpovědnost

Souběh odpovědností ano či ne?
• občanskoprávní a trestní – ANO
• občanskoprávní a správní – ANO
• trestní a správní – NE, pokud chrání stejný okruh zájmů (co je trestným 

činem, není přestupkem, resp. správním deliktem)

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 6
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Příklad

Revizní technik má zakázku provést revizi systému ochrany před bleskem.
Tento systém byl navržen a zrealizován dle ČSN EN 62305. V rámci revize
revizní technik neodhalil, že není dodržena dostatečná vzdálenost mezi
svodem a vnitřní kovovou konstrukcí. Následně po úderu blesku tento
přeskočil na chráněný objekt a způsobil požár a škodu na objektu.

Je revizní technik odpovědný za vzniklou škodu?

ANO / jako odborník v oblasti své odbornosti poskytl v rámci objednané
revize nesprávnou (nepravdivou) informaci, že systém ochrany před bleskem
je bez jakýchkoli vad.

26.5.2021 13KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Odpovědnost za škodu na nemovité věci (§ 2926 NOZ):

Kdo, byť oprávněně, provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí
škoda na nemovité věci nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo
podstatně ztíží, nahradí škodu z toho vzniklou.

Znaky (předpoklady):
 odborník i laik
 škoda na nemovité věci (nemusí se jednat o stejnou nemovitost)
 nebo zhoršená držba nemovité věci (nemusí se jednat o stejnou

nemovitost)

26.5.2021 14KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Úskalí:
 bez možnosti se odpovědnosti zprostit (není možná liberace)

26.5.2021 15KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Příklad

Projektant a následně montážní společnost provedli návrh a následně montáž
systému ochrany před bleskem objektu, který byl objektem řadovým (tj. jak z
pravé strany, tak i z levé na něj stavebně navazoval další objekt; objekty tvořily
ze stavební hlediska jeden funkční celek. Při navrhování a následné montáži
ochrany před bleskem však nebyl tento faktu zohledněn. V důsledku úderu
blesku došlo ke vzniku požáru a vedlejší objekt (na kterém ochrana před
bleskem nebyla provedena) byl poškozen.

Jsou projektant a montážní společnost odpovědní za vzniklou škodu na
takovém objektu?

ANO / provedli práce, v důsledku kterých vznikla škoda na nemovité věci

26.5.2021 16KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Prevenční povinnost

Každý je povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné 
újmě (mimo jiné) na životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

26.5.2021 17KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Rozsah náhrady

Škoda (majetková újma)
 uvedení do předešlého stavu; není-li to možné, hradí se v penězích

Nemajetková újma
 přiměřené zadostiučinění v penězích (velký prostor pro uvážení soudce)

26.5.2021 18KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
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Pojem újma

ÚJMA
• majetková újma (škoda)

• nemajetková újma

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 7

Majetková újma 
(škoda)

Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku.
Zahrnuje:
• škodu skutečnou (výše, o kterou se hodnota majetku snížila)
• ušlý zisk (výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoli měla)

Příklad: V důsledku nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a vnitřní
kovovou konstrukcí přeskočil blesk na chráněný objekt, v němž se nacházela
kancelář podnikatele; přeskok blesku způsobil požár v objektu a poškození
objektu.
• Náklady na opravu poškozeného objektu představují skutečnou škodu.

Skutečnou škodu představují i náklady na výměnu poničeného nábytku a
technického vybavení.

• Ztráta podnikatele na zisku, kterého nedosáhl v důsledku toho, že do okamžiku
opravy objektu nemohl svou činnost v kanceláři vykonávat, představuje ušlý
zisk.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 8

Nemajetková újma 

Nemajetková újma představuje jakoukoli újmu, která pro poškozeného
neznamená přímou ztrátu na majetku.

Příklad: V důsledku nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi svodem a vnitřní
kovovou konstrukcí přeskočil blesk na chráněný objekt, v němž se nacházela
rodinná domácnost; přeskok blesku způsobil požár v objektu, v němž tak
došlo k úmrtí manžela.
• Újmu zde představují peněžité náhrady vyvažující vytrpěné bolesti a další

nemajetkové újmy.

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 9

Porušení povinnosti

• Zákonná povinnost (vyžaduje se zavinění, nestanoví-li zákon jinak)

• Dobré mravy (vyžaduje se úmysl)

• Smluvní povinnost (zavinění se nevyžaduje, nestanoví-li zákon jinak;
možnost liberace – tzv. vyšší moc))

26.5.2021 KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. 10

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Odpovědnost za škodu způsobená radou odborníka (§ 2950 NOZ):

Kdo jako odborník způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací nebo
škodlivou radou danou za odměnu v oblasti své odbornosti škodu, je
povinen ji nahradit.

Znaky (předpoklady):
 odborník (např. revizní technik, projektant)
 nesprávná informace / rada
 nebo chybějící informace
 za odměnu (pozor: vykládáno jako smluvní závazek)
 oblast odbornosti

26.5.2021 11KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Úskalí:
 vědomost (se v tomto případě nevyžaduje)
 bez možnosti se odpovědnosti zprostit (není možná liberace)

26.5.2021 12KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
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Rozsah náhrady

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení
 Peněžitá náhrada za vytrpěné bolesti
 Náhrada za ztížení společenského uplatnění
 Léčebné náklady
 Náklady spojené s pohřbem
 Náhrada za ztrátu na výdělku
 Náklady na výživu pozůstalým

26.5.2021 19KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Exkurz: soudní znalec

§ 21 nového zákona o znalcích

Znalec je povinen nahradit újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem 
znalecké činnosti.

Znaky (předpoklady):
 osoba znalce
 hradí se veškerá újma (škoda i nemajetková újma)
 možnost liberace (odpovědnosti se zprostí, prokáže-li, že újmě nemohlo 

být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm 
požadovat)

26.5.2021 20KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Exkurz: soudní znalec

možnost liberace – základní rozdíl od odpovědnosti za škodu způsobenou 
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– těžké ublížení na zdraví z nedbalosti - Kdo jinému z nedbalosti způsobí

těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
nebo zákazem činnosti.

26.5.2021 23KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
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Rozsah náhrady

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení
 Peněžitá náhrada za vytrpěné bolesti
 Náhrada za ztížení společenského uplatnění
 Léčebné náklady
 Náklady spojené s pohřbem
 Náhrada za ztrátu na výdělku
 Náklady na výživu pozůstalým

26.5.2021 19KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
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Příklad

Revizní technik má zakázku provést revizi systému ochrany před bleskem.
Tento systém byl navržen a zrealizován dle ČSN EN 62305. V rámci revize
revizní technik neodhalil, že není dodržena dostatečná vzdálenost mezi
svodem a vnitřní kovovou konstrukcí. Následně po úderu blesku tento
přeskočil na chráněný objekt a způsobil požár a škodu na objektu.

Je revizní technik odpovědný za vzniklou škodu?

ANO / jako odborník v oblasti své odbornosti poskytl v rámci objednané
revize nesprávnou (nepravdivou) informaci, že systém ochrany před bleskem
je bez jakýchkoli vad.

26.5.2021 13KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Odpovědnost za škodu na nemovité věci (§ 2926 NOZ):

Kdo, byť oprávněně, provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí
škoda na nemovité věci nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo
podstatně ztíží, nahradí škodu z toho vzniklou.

Znaky (předpoklady):
 odborník i laik
 škoda na nemovité věci (nemusí se jednat o stejnou nemovitost)
 nebo zhoršená držba nemovité věci (nemusí se jednat o stejnou

nemovitost)

26.5.2021 14KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Vybrané případy 
odpovědnosti za škodu

Úskalí:
 bez možnosti se odpovědnosti zprostit (není možná liberace)

26.5.2021 15KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Příklad

Projektant a následně montážní společnost provedli návrh a následně montáž
systému ochrany před bleskem objektu, který byl objektem řadovým (tj. jak z
pravé strany, tak i z levé na něj stavebně navazoval další objekt; objekty tvořily
ze stavební hlediska jeden funkční celek. Při navrhování a následné montáži
ochrany před bleskem však nebyl tento faktu zohledněn. V důsledku úderu
blesku došlo ke vzniku požáru a vedlejší objekt (na kterém ochrana před
bleskem nebyla provedena) byl poškozen.

Jsou projektant a montážní společnost odpovědní za vzniklou škodu na
takovém objektu?

ANO / provedli práce, v důsledku kterých vznikla škoda na nemovité věci

26.5.2021 16KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Prevenční povinnost

Každý je povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné 
újmě (mimo jiné) na životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

26.5.2021 17KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Rozsah náhrady

Škoda (majetková újma)
 uvedení do předešlého stavu; není-li to možné, hradí se v penězích

Nemajetková újma
 přiměřené zadostiučinění v penězích (velký prostor pro uvážení soudce)

26.5.2021 18KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
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Příklad
Příklad:
V rámci soudního zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k
nemovitosti byl soudem ustanoven znalec, který měl předmětnou nemovitost
ocenit. Cena stanovená znalcem byla nesprávně nízká. V důsledku toho soud
pravomocně stanovil nesprávně nízkou částku, kterou první ze spoluvlastníku
měl vyplatit druhému spoluvlastníkovi za to, že se stane výlučným vlastníkem
nemovitosti.
Je znalec odpovědný za újmu takto vzniklou druhému spoluvlastníkovi?

ANO
Zároveň je dána i trestní odpovědnost.
Irelevantní přitom je, zda druhý spoluvlastník se nesprávnému rozhodnutí
soudu bránil podáním řádného opravného prostředku.

26.5.2021 25KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
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Rozsah náhrady

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení
 Peněžitá náhrada za vytrpěné bolesti
 Náhrada za ztížení společenského uplatnění
 Léčebné náklady
 Náklady spojené s pohřbem
 Náhrada za ztrátu na výdělku
 Náklady na výživu pozůstalým

26.5.2021 19KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Exkurz: soudní znalec

§ 21 nového zákona o znalcích

Znalec je povinen nahradit újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem 
znalecké činnosti.

Znaky (předpoklady):
 osoba znalce
 hradí se veškerá újma (škoda i nemajetková újma)
 možnost liberace (odpovědnosti se zprostí, prokáže-li, že újmě nemohlo 

být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm 
požadovat)

26.5.2021 20KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Exkurz: soudní znalec

možnost liberace – základní rozdíl od odpovědnosti za škodu způsobenou 
radou odborníka / odpovědnosti za škodu na nemovité věci

Povaha úpravy odpovědnosti za újmu dle zákona o znalcích ve vztahu k 
úpravě odpovědnosti za újmu obsažené v novém občanském zákoníku:

Lex specialis?

Pro vznik odpovědnosti je irelevantní, zda znalec poskytl znalecký posudek
na objednávku osoby nebo na základě usnesení soudu.

26.5.2021 21KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Trestní odpovědnost
Vybrané trestné činy připadající v úvahu (lze spáchat konáním i opomenutím
povinnosti):

– obecné ohrožení z nedbalosti - Kdo z nedbalosti způsobí obecné
nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na
zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že
zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu,
elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se
dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z
nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení
nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti.

– usmrcení z nedbalosti - Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

26.5.2021 22KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Trestní odpovědnost
– těžké ublížení na zdraví – Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na

zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.
– ublížení na zdraví - Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
– těžké ublížení na zdraví z nedbalosti - Kdo jinému z nedbalosti způsobí

těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
nebo zákazem činnosti.

26.5.2021 23KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Exkurz: soudní znalec

- Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký
posudek

26.5.2021 24KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
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Úrazy elektrickým proudem  
a neodkladná pomoc

Aleš Benda, Ředitel Ústavu metodiky první pomoci z.ú.

úraz elektrickým proudem
aneb obligátně: „DOBRÝ SLUHA ALE ŠPATNÝ PÁN“

lektor: Aleš Benda
specialista pro anestezii, resuscitaci a intenzivní péči, 
zdravotnický záchranář, odborný ředitel ESAVA s.r.o.

časová dotace 90 minut

www.esava.cz

úraz elektrickým proudem

společnost ESAVA
• založena 1992

• divize ESAVA realizuje služby v oblasti HSE managementu vč. vzdělávacích programů 
a neodkladné první pomoci. Od roku 2017 je držitelem celosvětové certifikace pro 
vzdělávání v oblasti neodkladné pomoci RescueMASTER training systém®.

• divize Feel-Yellow je zaměřena na oblast osobního i firemního rozvoje a koučinku

• divize LÁTKOTÉKA se zabývá prodejem textilních materiálů vč. příslušenství

• divize CREOPRINT prostřednictvím nejmodernějších technologií zajišťuje kvalitní tisk 
zejména textilních a netradičních materiálů 

www.esava.cz

komu více věříme?

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

úraz elektrickým proudem

Aleš Benda – odborný ředitel ESAVA s.r.o. 
• ředitel Ústavu metodiky první pomoci, z.ú.
• zdravotnický záchranář od r. 1993
• specialista ARO + JIP od r. 2001
• akreditovaný lektor IPVZ
• člen České lékařské společnosti URGMED ČLS JEP
• člen České resuscitační rady
• člen European Resuscitation Council
• člen Divers Alert Network - Europe
• člen Undersea and Hyperbaric Medical Society

www.esava.cz

Jaký má být výsledek?

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

způsoby úrazu

• výboj (oblouk)

• přímý kontakt

• krokové napětí

úraz elektrickým proudem
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www.esava.cz

účinky na organismus

• termické působení – VN, VVN, ZVN

• iritační působení - NN

• střídavý proud - fibrilace srdce

• stejnosměrný - hemolýza

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

účinky na organismus – popáleniny

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

účinky na organismus – fibrilace 

srdce 

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

účinky na organismus – DC - hemolýza

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

účinky na organismus dle průchodu proudu v mA
• 0-0,9 - nepostřehnutelný

• 0,9-1,2 - postřehnutelný v místě dotyku

• 1,6 - křečovitý pocit až ke kloubu končetiny

• 13-15 - těžce snesitelné bolesti, předmět pod proudem možno pustit jen s námahou

• 15-30 - procházející proud způsobuje křeče a potíže při dýchání

• nad 30 - trvale procházející proud může být smrtelný pokud není postižený rychle odpojen

• 50 - usmrtí, prochází-li 0,5s a déle

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

účinky na organismus – iritace svalů, křeče

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

účinky na organismus – fibrilace srdce 

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

váš vlastní život a zdraví jsou na prvním místě

• rozhlédněte se

• buďte vidět

• neriskujte

• přemýšlejte o nebezpečí

úraz elektrickým proudem
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www.esava.cz

přivolání odborné pomoci

úraz elektrickým proudem

📞📞📞📞 155

www.esava.cz

první pomoc

• vypněte, přerušte kontakt, vyprostěte

• reaguje = řešte popáleniny

• bezvědomí + nedýchá = resuscitace

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

první pomoc

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

neodkladná resuscitace - algoritmus 

První pomoc bez obav

Bezpečí Bez známek života?

Nereaguje, 
nedýchá, nebo se 

jen lapavě
nadechuje?

Volej 155

Postupujte podle
pokynů

operátora!

Uložte postiženého
na záda na zem a 

RESUSCITUJTE

Postupujte podle
pokynů přístroje!

Je k dispozici
AED?

Stlačujte
propnutýma
rukama střed
hrudníku do 

hloubky 5-6 cm 
rychlostí skoro 2x 

za sekundu do 
doby než začne

postižený reagovat
nebo než vás

vystřídá záchranář!

www.esava.cz

přivolání odborné pomoci

• aplikace ZÁCHRANKA

• www.zachrankaapp.cz

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

první pomoc
• uhaste
• chlaďte proudem čisté vody
• odstraňte oděv, šperky, hodinky
• sterilně kryjte mokrým ručníkem, 

prostěradlem či obvazem 
• nechlaďte více než 15% těla

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

popáleniny
• uhaste
• chlaďte proudem čisté vody
• odstraňte oděv, šperky, hodinky
• sterilně kryjte mokrým ručníkem, 

prostěradlem či obvazem 
• nechlaďte více než 15% těla

První pomoc bez obav

www.esava.cz

Časná defibrilace

AED - Automatický Externí Defibrilátor

• 90 % všech NZO začíná fibrilací komor
• fibrilace = o 70% vyšší šance na přežití
• účinnost defibrilace – cca 90 %

První pomoc bez obav
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www.esava.cz

První pomoc bez obav
časná defibrilace v praxi

www.esava.cz

pojďte si to zkusit

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

náměty k diskuzi

• stačí dle Vás na kvalitní přípravu e-learning?

• měl by dle Vás učit první pomoc odborník, nebo stačí, tak jako 

dosud, kdokoli?

• Považujete praktický nácvik za vhodný, nebo si stačí povídat?

• Co mohu já, nebo my všichni dohromady udělat pro změnu?

úraz elektrickým proudem

www.esava.cz

Aleš Benda
ESAVA s.r.o.
Nad Vodovodem 1527/51
100 00Praha 10 – Strašnice
tel.: +420 608 037 150  info@esava.cz

úraz elektrickým proudem

děkuji za pozornost
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Nové postupy a technologie –  
Práce prováděné pod napětím

Mgr. Marek Jelínek, specialista PPN, SŠEE Sokolnice

Práce pod napětím na 
elektrickém zařízení nízkého 

a vysokého napětí 

Marek Jelínek  
SŠEE Sokolnice 

 

Motivace k zavádění PPN 

• Sankce, motivační regulace kvality 
• NAP SG, CEER 
• Příplatek, vyšší cena za úkon PPN 
• Zvýšení spolehlivosti dodávky el. energie 
• Spokojenost zákazníků 
• Ekonomičnost údržby zařízení 
• Nabídka služeb PPN významným zákazníkům 
• Zvýšená bezpečnost zaměstnanců při práci na el. 

zařízení 
3 

Školicí středisko Sokolnice  

Metodika a vývoj 
• Činnost od roku 1999 
• Účast na vývoji pomůcek 

PPN 
• Spolupráce na konstrukci 

komponentů pro 
energetiku 

Nabízené kurzy 
• PPN do 35 kV 
• IVV do 35 kV 
• Kabelové  technologie 

NN a VN 
 

Nepřetržitost provozu v ČR 
Ukazatel nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny pro provozovatele DS 
tvoří: 
 
1. SAIFI – průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v 

hodnoceném období  
2. SAIDI - průměrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v 

hodnoceném období  
3. CAIDI - průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u 

zákazníků v hodnoceném období  
  
• Z toho plyne tlak na snižování četnosti a doby trvání výpadků dodávek. 

 
• Využíváním PPN lze ukazatele nepřetržitosti distribuce ovlivnit pouze v 

oblasti plánovaných prací. 
 

• V případě, že by všechny akce PPN byly provedeny beznapěťovou 
metodou, vzrostl by systémový ukazatel SAIFI přibližně o 11 % a systémový 
ukazatel SAIDI přibližně o 25 %. (Zdroj PPN VN E-ON r. 2010) 

4 
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Ukazatel kvality dodávky 

5 
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Práce na elektrickém 
zařízení 

• bez napětí 
• v blízkosti napětí 
• pod napětím 

7 

běžné (měření, fázování, výměna pojistek atd.) 

vybrané - PPN NN (práce dle technologické ho postupu, 
výcvik montéra) 

na vypnutém zařízení (ale nijak nezajištěném) 

Metody PPN 

Vývoj pracovních metod 

9 

Co s tím? 

6 

Vybraná opatření 
• Oblast neplánovaných přerušení 
• Dálkově ovládané úsečníky 
• Reclosery 
• Kabelizace úseků venkovních vedení 
• Rekonstrukce vedení, DTS 
 Oblast plánovaných přerušení 
• Vyšší využívání PPN 
• Využívání náhradních zdrojů 
• Koordinace prací 

Udržení kvalifikace PPN 
 
Opakovací perioda je stanovena  v PNE 33 0000 – 6 
 
• Každých 36 měsíců 
• Kvalifikace se udržuje soustavným výkonem PPN 
• Provádí se ve školicím středisku PPN 
• Požadavky posílá PPK 

 
 
 

8 

Historie PPN 

10 
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Metody PPN 

• na vzdálenost 
• v dotyku 
• na potenciálu 
• C3M 

 

11 

Ochranné a pracovní 
pomůcky 

13 

Napěťové třídy 

Třída Barevný kód 
Nejvyšší napětí sítě 

V 

Napětí kontrolní zkoušky 

V 

00 Béžová 500 2 500 

0 Červená 1 000 5 000 

1 Bílá 7 500 10 000 

2 Žlutá 17 000 20 000 

3 Zelená 26 500 30 000 

4 Oranžová 36 000 40 000 

5 Fialová 46 000 50 000 

Technologie PPN VN 

12 

• Technologie EDF 
SERECT r.1982 

• Pomůcky z Francie 
i USA 

• Kombinace metod 
• Větší využití 

izolačních tyčí 
• 15 čet PPN VN 

 

• Modifikovaná 
technologie z USA  

• Pomůcky z USA 
• Metoda v dotyku 
• Minimální využití 

izolačních tyčí 
• 6 čet PPN VN 

Identifikace pomůcky PPN 
I. 
 
 
 
 
II. 

Kategorie – speciální 
vlastnosti 

Kategorie Odolnost proti 

A Kyselině 

H Oleji 

Z Ozónu 

M Mechanickému  namáhání 

R Kyselině, oleji a ozónu 

C Velmi nízké teplotě 

W Velmi vysoké teplotě 

P Vlhkosti 

POZNÁMKA 1 Kategorie R kombinuje charakteristiky kategorií A, H a Z 

POZNÁMKA 2 Mohou se použít kombinace všech kategorií. 
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Izolované stanoviště 

•  izolační koberec  

17 

Izolované stanoviště 
izolovaná plošina VN 
plné rameno (EGI) 

19 

 
Izolační rukavice 
ČSN EN 609 03 
 Izolační Kombinované 

21 

Izolované stanoviště 

Žebříky PPN - ČSN EN 61 478  

18 

Izolované stanoviště 
izolovaná plošina VN 
duté rameno 

20 

Ochranné rukavice pro PPN 
(kožené) 
• Mechanické rukavice EN 388 
• Kategorie 4 stupně 
• Doporučeno s delší manžetou 

22 

 
  

 

Zkouška 

Úroveň 
(třída) 

1 

Úroveň 
(třída) 

2 

Úroveň 
(třída) 

3 

Úroveň 
(třída) 

4 

Úroveň 
(třída) 

5 

Odolnost proti oděru 
(počet cyklů) 100 500 2000 8000 - 

Odolnost proti řezu 
(index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 

Odolnost proti dalšímu 
trhání (N) 10 25 50 75 - 

Odolnost proti 
propíchnutí (N) 20 60 100 150 - 
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Izolované nářadí  
ČSN EN 609 00 ed. 4 
• druhy 

 

23 

         izolované               izolační – hybridní          izolační 

 
Ochrana zraku a hlavy na venkovním vedení     
   

25 

Ochrana hlavy a zraku – 
značení a životnost 

 Štít, brýle 
 
 

Přilba PPN 

27 

Izolační přikrývky 

• Neoprenová pryž 
• Třídy 00, 0, 1, 2, 3 a 4 
• Kategorie A, H, Z, M, R a C 

24 

 
  

 

 
Ochrana zraku a hlavy na kabelovém vedení 
   

26 

   IDRA       IDRA 2  SECRA 1       ONYX 

 
Izolační oblek  
ČSN EN 50 286 
 

28 
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Ochranný oděv- snížená hořlavost 
Ochrana před tepelným účinkem elektrického 

oblouku  
• Ochranný oblek slouží POUZE jako převlek přes 

spodní ošacení. Jako spodní ošacení NELZE 
POUŽÍT spodní prádlo tavící se při tepelném účinku 
elektrického oblouku, tedy vyrobené z umělých 
vláken jako např. polyamid, polyester, akryl.  

• Neslouží však jako ochrana proti úrazu elektrickým 
proudem.  

              

29 

Odolnost proti Arc Flash 
Zkušební parametry odolnosti proti oblouku jsou v USA definovány 5 třídami 

Nový trend PPN NN 
příprava na SMART GRID 
• Montáž měřících přístrojů, které jsou 

vyvíjeny pro možnost instalace pod 
napětím 

MEg70 MEg 40/S3 

Arc Flash 

Obloukový záblesk 
30 

Pracovní postupy NN 

32 

Instalace MEg PQ38 
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Pracovní postupy 
• PPN NN se provádí podle zpracovaných 

pracovních postupů. 
• Pracovní postup je popis jednotlivých etap 

potřebných k provedení požadované 
práce, prakticky předem ověřených. 
Zpravidla je zpracován předem v písemné 
formě nebo přímo na pracovišti pomocí 
místního plánu práce. Pracovní postupy 
lze kombinovat. 

 35 

Místní plán práce 
Sestavuje se pokud se 

prováděná PPN NN 
neslučuje nebo se příliš 
odlišuje od schválených 
pracovních postupů PPN 
NN 

Místní plán práce 
sestavuje vedoucí práce 
PPN NN 
 

37 

Kombinace pracovních 
postupů PPN NN 
• Postupy lze je vhodně kombinovat, změnit 

technický prvek nebo jen zvolit příslušnou 
část pracovního postupu PPN NN.  

• Účelem této možnosti je maximálně 
zefektivnit PPN NN a zbytečně 
nezatěžovat již zavedený systém 

• O kombinaci pracovních postupů 
rozhoduje vedoucí práce PPN NN. 

 
36 

Pracovní postup NN 

38 

11..3388 OOddppoojjeenníí  ((ppřřiippoojjeenníí))  ooddbběěrraatteellee  zz  rroozzppoojjoovvaaccíí  nneebboo  jjiissttííccíí  
sskkřříínněě 

DDoozzoorr D 2, pro E-ON platí D5 

MMeettooddyy  //  RReevviizzee V dotyku / 2010 

OOcchhrraannnnéé  aa  pprraaccoovvnníí  
ppoommůůcckkyy 

OOPP pro práci na kabelech, kabelových 
skříních a rozvaděčích NN 

Sada nářadí a pomůcek pro provádění PPN 
v kabelových skříních 

PPřříípprraavvnnéé  pprrááccee P 1 

PPrrůůbběěhh  pprrááccee   

1. Analýza rizikových míst kabelové skříně. (KS 1) 
2. Provedení izolačního zakrytí kabelové skříně. (KS 7) 
3. Vyjmutí pojistek z příslušného vývodu odběratele. 
4. Zaizolování zbylých živých částí vývodu odběratele. 
5. Odpojení vodičů. 
6. Zaizolování odpojených vodičů vhodným izolačním krytem a jeho fixace. 
7. Odstranění izolačních krytů. 

UUkkoonnččeenníí  pprrááccee P 2 



31

Rozbor revizních zpráv v ochraně  
před bleskem pohledem soudního znalce

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., znalec, předseda UNIE SZXV. Seminář UNIE SZ 26.5.2021                         
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

26.05.2021
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XV. Seminář UNIE SZ 26.5.2021                         
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.
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Pravidelná revize z roku 2007 Pravidelná revize z roku 2007

Otázka č. 1

Odpovídá technické provedení ochrany před bleskem, jak je popsáno v revizní zprávě …../07/SK v části 
PŘEDMĚT REVIZE požadavkům ČSN 34 1390?

Odpověď č. 1

Technické provedení ochrany před bleskem, jak je popsáno v revizní zprávě …./07/SK                v části 
PŘEDMĚT REVIZE neodpovídá ani požadavkům normy ČSN 34 1390 z těchto důvodů:

- Jímací soustava – výňatek z normy 
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem – čl. 36, 41, 52, obr. 1, čl. 136
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Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.
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3

Pravidelná revize z roku 2007

- Soustava svodů – výňatek z normy 
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem – čl. 64, 136

Obvod RD: o = 2 x (12,4 + 9,9) = 44,6 m

Požadovaný počet svodů: 2 ks (na každým 30 m délky obvodu jeden svod)

Pravidelná revize z roku 2007

- Dostatečná vzdálenost – výňatek z normy 
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem – čl. 112

Pravidelná revize z roku 2007 Pravidelná revize z roku 2007

Pravidelná revize z roku 2007 Pravidelná revize z roku 2007

Otázka č. 2

Poskytuje revizní zpráva ……/07/SK majiteli objektu objektivní informace o technickém 
stavu ochrany před bleskem a upozorňuje ji na případné nedostatky?

Odpověď č. 2

Revizní zpráva …./07/SK neposkytuje majiteli objektu objektivní informace o technickém 
stavu ochrany před bleskem a neupozorňuje ji na případné nedostatky:

- Nedostatečný počet jímacích tyčí (viz odpověď č. 1).
- Nedostatečný počet svodů (viz odpověď č. 1).
- Není dodržena dostatečná vzdálenost s (viz odpověď č. 1).
- Není instalována žádná přepěťová ochrana typu B (viz odpověď č. 1).
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PŘEDMĚT REVIZE požadavkům ČSN 34 1390?

Odpověď č. 1

Technické provedení ochrany před bleskem, jak je popsáno v revizní zprávě …./07/SK                v části 
PŘEDMĚT REVIZE neodpovídá ani požadavkům normy ČSN 34 1390 z těchto důvodů:

- Jímací soustava – výňatek z normy 
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem – čl. 36, 41, 52, obr. 1, čl. 136
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Pravidelná revize z roku 2007

Otázka č. 3

Zajišťovalo technické provedení ochrany před bleskem, tak jak je popsáno v revizní zprávě 
…./07/SK spolehlivou ochranu před bleskem a účinky atmosférické elektřiny?

Odpověď č. 3

Technické provedení ochrany před bleskem, tak jak je popsáno v revizní zprávě …./07/SK 
nezajišťovalo spolehlivou ochranu před bleskem a účinky atmosférické elektřiny:

- Nedostatečný počet jímacích tyčí – hrozí úder blesku do štítu rodinného domu           
(viz odpověď č. 1).

- Nedostatečný počet svodů – hrozí přeskok bleskového proudu na kovové předměty vně 
a uvnitř domu (viz odpověď č. 1).

- Není dodržena dostatečná vzdálenost s – hrozí přeskok bleskového proudu na kovové 
předměty vně a uvnitř domu (viz odpověď č. 1).

- Není instalována přepěťová ochrana typu B – hrozí zkrat mezi pracovními vodiči                   
a ochranným vodičem (viz odpověď č. 1).

Pravidelná revize z roku 2007

Otázka č. 4
Odpovídá provedení revizní zprávy …./07/SK požadavkům kladeným na revizní 
zprávy?
Odpověď č. 4
Provedení revizní zprávy …/07/SK neodpovídá požadavkům kladeným na revizní 
zprávy podle ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení ve znění změn Z1 až Z4.
Tato norma je základní normou pro vykonávání revizí elektrických zařízení ve smyslu
ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 
(dále jen elektrická zařízení).  Platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou 
ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených 
podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky 
elektřiny, pokud jiné národní normy ČSN nebo právní předpis nestanoví pro zvláštní 
případy odlišné požadavky.

Pravidelná revize z roku 2007

ČSN 33 1500 Kapitola 1
Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti.
Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z 
hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.

Revizní technik nesplnil požadavky bezpečnosti kladené na hromosvod, protože 
nesplnil ustanovení ČSN 34 1390 v těchto bodech:
- Čl. 36, 41, 52, obr. 1, čl. 136 – pouze jeden tyčový jímač. Měly být navrženy 

další jímače.
- Čl. 64 – pouze jeden svod. Měly být minimálně dva svody.
- Čl. 112 – nebyla splněna podmínka dostatečné vzdálenosti s.
- Čl. 114 – nebyla instalována žádná přepěťová ochrana SPD typu B (typu 1)                     

podle PNE 33 0000-5.

Škoda na rodinném domě  2 700 000 Kč

Škoda na rodinném domě  2 700 000 Kč Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008
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Pravidelná revize z roku 2007

- Soustava svodů – výňatek z normy 
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem – čl. 64, 136

Obvod RD: o = 2 x (12,4 + 9,9) = 44,6 m

Požadovaný počet svodů: 2 ks (na každým 30 m délky obvodu jeden svod)

Pravidelná revize z roku 2007

- Dostatečná vzdálenost – výňatek z normy 
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem – čl. 112

Pravidelná revize z roku 2007 Pravidelná revize z roku 2007

Pravidelná revize z roku 2007 Pravidelná revize z roku 2007

Otázka č. 2

Poskytuje revizní zpráva ……/07/SK majiteli objektu objektivní informace o technickém 
stavu ochrany před bleskem a upozorňuje ji na případné nedostatky?

Odpověď č. 2

Revizní zpráva …./07/SK neposkytuje majiteli objektu objektivní informace o technickém 
stavu ochrany před bleskem a neupozorňuje ji na případné nedostatky:

- Nedostatečný počet jímacích tyčí (viz odpověď č. 1).
- Nedostatečný počet svodů (viz odpověď č. 1).
- Není dodržena dostatečná vzdálenost s (viz odpověď č. 1).
- Není instalována žádná přepěťová ochrana typu B (viz odpověď č. 1).
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Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 5

Dne 11. 5. 2008 byla provedena RZ č. …./08/SK, která prováděla technickou kontrolu 
jímače. Lze v případě jímače, který byl vystaven žáru ohně a následně byl rok skladován 
určit, zda byl či nebyl zasažen bleskem?

Odpověď č. 5

Ze zprávy o revizi č. …../08/SK, kde revizní technik provedl technickou kontrolu jímače, 
nelze dovodit nebo určit, zda byl či nebyl jímač zasažen bleskem z těchto důvodů:

- Po roce a po žáru ohněm a pro vrcholovou hodnotu bleskového proudu 7 kA není 
možno spolehlivě určit, protože objem roztaveného materiálu jímače je velice malý
a těžko zjistitelný také pro velké znečištění povrchu jímacího drátu.

Objem možného roztaveného materiálu V pro předpokládanou hodnotu bleskového proudu           
7 kA (viz příloha č.1) se vypočte podle ČSN EN 62305-1 ed. 1, čl. D.4.1.2.2 (2006):

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 6

V případě, že by hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, byla 
tato skutečnost na ní patrná?

Odpověď č. 6

V případě, že hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, není 
možno ji v současné době určit, protože proběhla rekonstrukce (viz fotodokumentace 
prohlídky).   

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 7

RZ …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 posouvá doporučený termín následné revize do roku 2013. 
Lze z toho tedy usuzovat, že se jedná o periodickou RZ?

Odpověď č. 7

Podle obsahu zprávy o revizi č. …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 je možno usuzovat, že se jedná o 
periodickou revizi, protože:

- V záhlaví revize není napsáno, že se jedná o mimořádnou revizi po úderu blesku.
- Dále v definici revize je uvedeno – Revize: celková

Mimořádná revize se provádí bezprostředně po úderu blesku a v záhlaví revize je toto 
zdůrazněno. Podle článku 25 normy ČSN 34 1390 se musí provést mimořádná revize 
bezprostředně po zjištěném zásahu blesku a odstranit závady co nejdříve viz odpověď 1.             
Do 2. 8. 2015 nedošlo k odstranění závad na hromosvodu rodinného domu.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 8

Pokud se jedná o periodickou RZ, nechybí v celkovém posouzení konstatování, zda je či není 
zařízení schopno bezpečného provozu?

Odpověď č. 8

Zpráva o revizi č. …/08/SK je periodická a závěr zprávy o revizi by měl být v souladu                          
s ČSN 33 1500/Z4 (2007), čl. 6.1.2

6.1.2 V závěru zprávy o revizi musí být uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska
bezpečnosti schopné provozu. Pokud se týká revize ochrany před bleskem
(hromosvodu), musí být v závěru zprávy o revizi uvedeno,
zda její provedení odpovídá normě platné v době jejího zřízení a zda její součásti
jsou v dobrém funkčním stavu.
Pokud byly při revizi zjištěny závady, musí být v revizní zprávě uvedeno,
s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu, popř. jaké je v
důsledku závady riziko ohrožení bezpečnosti.
Z výše uvedených konstatování je možno odvodit, že se jedná o neplatnou zprávu o 
revizi.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 9

Obsahuje RZ …./08/SK nějaké další závažné chyby z hlediska platných norem?

Odpověď č. 9

Zpráva o revizi č. …/08/SK obsahuje stejné závažné nedostatky jako zpráva o revizi                        
č. 173/07/SK: 

- Nedostatečný počet jímacích tyčí (viz odpověď č. 1).
- Nedostatečný počet svodů (viz odpověď č. 1).
- Není dodržena dostatečná vzdálenost s (viz odpověď č. 1).
- Není uvedená hodnota přechodového zemního odporu zemniče.
- Není instalována žádná přepěťová ochrana typu B (viz odpověď č. 1).

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 10
Zasáhne blesk vždy nejvyšší místo objektu?

Odpověď č. 10
Blesk nezasáhne vždy nejvyšší místo objektu. 
To dokazuje konstrukce ochranného prostoru podle ČSN 34 1390, čl. 52, obr. 1 a příloha 2.
Možné údery blesku do střechy RD pro délku štítu 12,4 m
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Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 5

Dne 11. 5. 2008 byla provedena RZ č. …./08/SK, která prováděla technickou kontrolu 
jímače. Lze v případě jímače, který byl vystaven žáru ohně a následně byl rok skladován 
určit, zda byl či nebyl zasažen bleskem?

Odpověď č. 5

Ze zprávy o revizi č. …../08/SK, kde revizní technik provedl technickou kontrolu jímače, 
nelze dovodit nebo určit, zda byl či nebyl jímač zasažen bleskem z těchto důvodů:

- Po roce a po žáru ohněm a pro vrcholovou hodnotu bleskového proudu 7 kA není 
možno spolehlivě určit, protože objem roztaveného materiálu jímače je velice malý
a těžko zjistitelný také pro velké znečištění povrchu jímacího drátu.

Objem možného roztaveného materiálu V pro předpokládanou hodnotu bleskového proudu           
7 kA (viz příloha č.1) se vypočte podle ČSN EN 62305-1 ed. 1, čl. D.4.1.2.2 (2006):

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 6

V případě, že by hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, byla 
tato skutečnost na ní patrná?

Odpověď č. 6

V případě, že hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, není 
možno ji v současné době určit, protože proběhla rekonstrukce (viz fotodokumentace 
prohlídky).   

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 7

RZ …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 posouvá doporučený termín následné revize do roku 2013. 
Lze z toho tedy usuzovat, že se jedná o periodickou RZ?

Odpověď č. 7

Podle obsahu zprávy o revizi č. …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 je možno usuzovat, že se jedná o 
periodickou revizi, protože:

- V záhlaví revize není napsáno, že se jedná o mimořádnou revizi po úderu blesku.
- Dále v definici revize je uvedeno – Revize: celková

Mimořádná revize se provádí bezprostředně po úderu blesku a v záhlaví revize je toto 
zdůrazněno. Podle článku 25 normy ČSN 34 1390 se musí provést mimořádná revize 
bezprostředně po zjištěném zásahu blesku a odstranit závady co nejdříve viz odpověď 1.             
Do 2. 8. 2015 nedošlo k odstranění závad na hromosvodu rodinného domu.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 8

Pokud se jedná o periodickou RZ, nechybí v celkovém posouzení konstatování, zda je či není 
zařízení schopno bezpečného provozu?

Odpověď č. 8

Zpráva o revizi č. …/08/SK je periodická a závěr zprávy o revizi by měl být v souladu                          
s ČSN 33 1500/Z4 (2007), čl. 6.1.2

6.1.2 V závěru zprávy o revizi musí být uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska
bezpečnosti schopné provozu. Pokud se týká revize ochrany před bleskem
(hromosvodu), musí být v závěru zprávy o revizi uvedeno,
zda její provedení odpovídá normě platné v době jejího zřízení a zda její součásti
jsou v dobrém funkčním stavu.
Pokud byly při revizi zjištěny závady, musí být v revizní zprávě uvedeno,
s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu, popř. jaké je v
důsledku závady riziko ohrožení bezpečnosti.
Z výše uvedených konstatování je možno odvodit, že se jedná o neplatnou zprávu o 
revizi.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 9

Obsahuje RZ …./08/SK nějaké další závažné chyby z hlediska platných norem?

Odpověď č. 9

Zpráva o revizi č. …/08/SK obsahuje stejné závažné nedostatky jako zpráva o revizi                        
č. 173/07/SK: 

- Nedostatečný počet jímacích tyčí (viz odpověď č. 1).
- Nedostatečný počet svodů (viz odpověď č. 1).
- Není dodržena dostatečná vzdálenost s (viz odpověď č. 1).
- Není uvedená hodnota přechodového zemního odporu zemniče.
- Není instalována žádná přepěťová ochrana typu B (viz odpověď č. 1).

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 10
Zasáhne blesk vždy nejvyšší místo objektu?

Odpověď č. 10
Blesk nezasáhne vždy nejvyšší místo objektu. 
To dokazuje konstrukce ochranného prostoru podle ČSN 34 1390, čl. 52, obr. 1 a příloha 2.
Možné údery blesku do střechy RD pro délku štítu 12,4 m
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Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 5

Dne 11. 5. 2008 byla provedena RZ č. …./08/SK, která prováděla technickou kontrolu 
jímače. Lze v případě jímače, který byl vystaven žáru ohně a následně byl rok skladován 
určit, zda byl či nebyl zasažen bleskem?

Odpověď č. 5

Ze zprávy o revizi č. …../08/SK, kde revizní technik provedl technickou kontrolu jímače, 
nelze dovodit nebo určit, zda byl či nebyl jímač zasažen bleskem z těchto důvodů:

- Po roce a po žáru ohněm a pro vrcholovou hodnotu bleskového proudu 7 kA není 
možno spolehlivě určit, protože objem roztaveného materiálu jímače je velice malý
a těžko zjistitelný také pro velké znečištění povrchu jímacího drátu.

Objem možného roztaveného materiálu V pro předpokládanou hodnotu bleskového proudu           
7 kA (viz příloha č.1) se vypočte podle ČSN EN 62305-1 ed. 1, čl. D.4.1.2.2 (2006):

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 6

V případě, že by hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, byla 
tato skutečnost na ní patrná?

Odpověď č. 6

V případě, že hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, není 
možno ji v současné době určit, protože proběhla rekonstrukce (viz fotodokumentace 
prohlídky).   

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 7

RZ …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 posouvá doporučený termín následné revize do roku 2013. 
Lze z toho tedy usuzovat, že se jedná o periodickou RZ?

Odpověď č. 7

Podle obsahu zprávy o revizi č. …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 je možno usuzovat, že se jedná o 
periodickou revizi, protože:

- V záhlaví revize není napsáno, že se jedná o mimořádnou revizi po úderu blesku.
- Dále v definici revize je uvedeno – Revize: celková

Mimořádná revize se provádí bezprostředně po úderu blesku a v záhlaví revize je toto 
zdůrazněno. Podle článku 25 normy ČSN 34 1390 se musí provést mimořádná revize 
bezprostředně po zjištěném zásahu blesku a odstranit závady co nejdříve viz odpověď 1.             
Do 2. 8. 2015 nedošlo k odstranění závad na hromosvodu rodinného domu.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 8

Pokud se jedná o periodickou RZ, nechybí v celkovém posouzení konstatování, zda je či není 
zařízení schopno bezpečného provozu?

Odpověď č. 8

Zpráva o revizi č. …/08/SK je periodická a závěr zprávy o revizi by měl být v souladu                          
s ČSN 33 1500/Z4 (2007), čl. 6.1.2

6.1.2 V závěru zprávy o revizi musí být uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska
bezpečnosti schopné provozu. Pokud se týká revize ochrany před bleskem
(hromosvodu), musí být v závěru zprávy o revizi uvedeno,
zda její provedení odpovídá normě platné v době jejího zřízení a zda její součásti
jsou v dobrém funkčním stavu.
Pokud byly při revizi zjištěny závady, musí být v revizní zprávě uvedeno,
s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu, popř. jaké je v
důsledku závady riziko ohrožení bezpečnosti.
Z výše uvedených konstatování je možno odvodit, že se jedná o neplatnou zprávu o 
revizi.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 9

Obsahuje RZ …./08/SK nějaké další závažné chyby z hlediska platných norem?

Odpověď č. 9

Zpráva o revizi č. …/08/SK obsahuje stejné závažné nedostatky jako zpráva o revizi                        
č. 173/07/SK: 

- Nedostatečný počet jímacích tyčí (viz odpověď č. 1).
- Nedostatečný počet svodů (viz odpověď č. 1).
- Není dodržena dostatečná vzdálenost s (viz odpověď č. 1).
- Není uvedená hodnota přechodového zemního odporu zemniče.
- Není instalována žádná přepěťová ochrana typu B (viz odpověď č. 1).

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 10
Zasáhne blesk vždy nejvyšší místo objektu?

Odpověď č. 10
Blesk nezasáhne vždy nejvyšší místo objektu. 
To dokazuje konstrukce ochranného prostoru podle ČSN 34 1390, čl. 52, obr. 1 a příloha 2.
Možné údery blesku do střechy RD pro délku štítu 12,4 m
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Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 5

Dne 11. 5. 2008 byla provedena RZ č. …./08/SK, která prováděla technickou kontrolu 
jímače. Lze v případě jímače, který byl vystaven žáru ohně a následně byl rok skladován 
určit, zda byl či nebyl zasažen bleskem?

Odpověď č. 5

Ze zprávy o revizi č. …../08/SK, kde revizní technik provedl technickou kontrolu jímače, 
nelze dovodit nebo určit, zda byl či nebyl jímač zasažen bleskem z těchto důvodů:

- Po roce a po žáru ohněm a pro vrcholovou hodnotu bleskového proudu 7 kA není 
možno spolehlivě určit, protože objem roztaveného materiálu jímače je velice malý
a těžko zjistitelný také pro velké znečištění povrchu jímacího drátu.

Objem možného roztaveného materiálu V pro předpokládanou hodnotu bleskového proudu           
7 kA (viz příloha č.1) se vypočte podle ČSN EN 62305-1 ed. 1, čl. D.4.1.2.2 (2006):

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 6

V případě, že by hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, byla 
tato skutečnost na ní patrná?

Odpověď č. 6

V případě, že hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, není 
možno ji v současné době určit, protože proběhla rekonstrukce (viz fotodokumentace 
prohlídky).   

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 7

RZ …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 posouvá doporučený termín následné revize do roku 2013. 
Lze z toho tedy usuzovat, že se jedná o periodickou RZ?

Odpověď č. 7

Podle obsahu zprávy o revizi č. …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 je možno usuzovat, že se jedná o 
periodickou revizi, protože:

- V záhlaví revize není napsáno, že se jedná o mimořádnou revizi po úderu blesku.
- Dále v definici revize je uvedeno – Revize: celková

Mimořádná revize se provádí bezprostředně po úderu blesku a v záhlaví revize je toto 
zdůrazněno. Podle článku 25 normy ČSN 34 1390 se musí provést mimořádná revize 
bezprostředně po zjištěném zásahu blesku a odstranit závady co nejdříve viz odpověď 1.             
Do 2. 8. 2015 nedošlo k odstranění závad na hromosvodu rodinného domu.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 8

Pokud se jedná o periodickou RZ, nechybí v celkovém posouzení konstatování, zda je či není 
zařízení schopno bezpečného provozu?

Odpověď č. 8

Zpráva o revizi č. …/08/SK je periodická a závěr zprávy o revizi by měl být v souladu                          
s ČSN 33 1500/Z4 (2007), čl. 6.1.2

6.1.2 V závěru zprávy o revizi musí být uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska
bezpečnosti schopné provozu. Pokud se týká revize ochrany před bleskem
(hromosvodu), musí být v závěru zprávy o revizi uvedeno,
zda její provedení odpovídá normě platné v době jejího zřízení a zda její součásti
jsou v dobrém funkčním stavu.
Pokud byly při revizi zjištěny závady, musí být v revizní zprávě uvedeno,
s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu, popř. jaké je v
důsledku závady riziko ohrožení bezpečnosti.
Z výše uvedených konstatování je možno odvodit, že se jedná o neplatnou zprávu o 
revizi.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 9

Obsahuje RZ …./08/SK nějaké další závažné chyby z hlediska platných norem?

Odpověď č. 9

Zpráva o revizi č. …/08/SK obsahuje stejné závažné nedostatky jako zpráva o revizi                        
č. 173/07/SK: 

- Nedostatečný počet jímacích tyčí (viz odpověď č. 1).
- Nedostatečný počet svodů (viz odpověď č. 1).
- Není dodržena dostatečná vzdálenost s (viz odpověď č. 1).
- Není uvedená hodnota přechodového zemního odporu zemniče.
- Není instalována žádná přepěťová ochrana typu B (viz odpověď č. 1).

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 10
Zasáhne blesk vždy nejvyšší místo objektu?

Odpověď č. 10
Blesk nezasáhne vždy nejvyšší místo objektu. 
To dokazuje konstrukce ochranného prostoru podle ČSN 34 1390, čl. 52, obr. 1 a příloha 2.
Možné údery blesku do střechy RD pro délku štítu 12,4 m
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Pravidelná revize z roku 2007

Otázka č. 3

Zajišťovalo technické provedení ochrany před bleskem, tak jak je popsáno v revizní zprávě 
…./07/SK spolehlivou ochranu před bleskem a účinky atmosférické elektřiny?

Odpověď č. 3

Technické provedení ochrany před bleskem, tak jak je popsáno v revizní zprávě …./07/SK 
nezajišťovalo spolehlivou ochranu před bleskem a účinky atmosférické elektřiny:

- Nedostatečný počet jímacích tyčí – hrozí úder blesku do štítu rodinného domu           
(viz odpověď č. 1).

- Nedostatečný počet svodů – hrozí přeskok bleskového proudu na kovové předměty vně 
a uvnitř domu (viz odpověď č. 1).

- Není dodržena dostatečná vzdálenost s – hrozí přeskok bleskového proudu na kovové 
předměty vně a uvnitř domu (viz odpověď č. 1).

- Není instalována přepěťová ochrana typu B – hrozí zkrat mezi pracovními vodiči                   
a ochranným vodičem (viz odpověď č. 1).

Pravidelná revize z roku 2007

Otázka č. 4
Odpovídá provedení revizní zprávy …./07/SK požadavkům kladeným na revizní 
zprávy?
Odpověď č. 4
Provedení revizní zprávy …/07/SK neodpovídá požadavkům kladeným na revizní 
zprávy podle ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení ve znění změn Z1 až Z4.
Tato norma je základní normou pro vykonávání revizí elektrických zařízení ve smyslu
ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 
(dále jen elektrická zařízení).  Platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou 
ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených 
podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky 
elektřiny, pokud jiné národní normy ČSN nebo právní předpis nestanoví pro zvláštní 
případy odlišné požadavky.

Pravidelná revize z roku 2007

ČSN 33 1500 Kapitola 1
Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti.
Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z 
hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.

Revizní technik nesplnil požadavky bezpečnosti kladené na hromosvod, protože 
nesplnil ustanovení ČSN 34 1390 v těchto bodech:
- Čl. 36, 41, 52, obr. 1, čl. 136 – pouze jeden tyčový jímač. Měly být navrženy 

další jímače.
- Čl. 64 – pouze jeden svod. Měly být minimálně dva svody.
- Čl. 112 – nebyla splněna podmínka dostatečné vzdálenosti s.
- Čl. 114 – nebyla instalována žádná přepěťová ochrana SPD typu B (typu 1)                     

podle PNE 33 0000-5.

Škoda na rodinném domě  2 700 000 Kč

Škoda na rodinném domě  2 700 000 Kč Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008
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Zajišťovalo technické provedení ochrany před bleskem, tak jak je popsáno v revizní zprávě 
…./07/SK spolehlivou ochranu před bleskem a účinky atmosférické elektřiny?

Odpověď č. 3

Technické provedení ochrany před bleskem, tak jak je popsáno v revizní zprávě …./07/SK 
nezajišťovalo spolehlivou ochranu před bleskem a účinky atmosférické elektřiny:
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Pravidelná revize z roku 2007
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Pravidelná revize z roku 2007
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Škoda na rodinném domě  2 700 000 Kč

Škoda na rodinném domě  2 700 000 Kč Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

19 20

21 22

23 24



36

XV. Seminář UNIE SZ 26.5.2021                         
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

26.05.2021

6

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Odpověď č. 11 - Další zjištění znalce

Revizní technik neinformoval majitelku objektu o možných rizicích, která hrozí po 
možných účincích blesku:
- Požáru objektu.
- Zranění, či úmrtí osob, která se mohou nacházet uvnitř domu.

Blesk udeřil s největší pravděpodobností do posuzovaného objektu, protože kdyby 
udeřil do vedení nn, byla by poškozena elektroinstalace i sousedního objektu, což 
se nestalo.  
Navíc úder blesku o hodnotě 7 kA vlny 10/350 (viz příloha č. 1) je poměrně nízká 
hodnota, která při úderu blesku do vedení nn nebo vn bude rozdělena do dalších 
odboček vedení a uzemnění (viz ČSN EN 62305-4, obr. D2), a tudíž pro daný objekt 
nepřestavuje zcela zásadní problém.   

Celkový závěr

Revizní technik zanedbal svou hlavní povinnost z hlediska dodržení českých technických 
norem ČSN v ochraně před bleskem. Nesprávně posoudil uvedené články normy                   
ČSN 34 1390 z roku 1969 /a nevzal do úvahy nebezpečí, která jsou zmiňována 
v nejnovějších normách ČSN EN 62305-3 a PNE 33 0000-5, i když absolvuje pravidelná 
školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/78 Sb. (viz výše uvedená argumentace). 

Možné příčiny škody:

- Úder blesku do objektu a možný přeskok na původní elektroinstalaci domu a vznik 
zkratu mezi vodiči. Toto je nejpravděpodobnější příčina škody.

- Úder v blízkosti objektu a zavlečení části bleskového proudu do elektroinstalace 
objektu a vznik zkratu mezi vodiči.  

Pokud jde – v obecné rovině – o zrušenou technickou normu ČSN 34 1390, pak je třeba
si uvědomit, že soubor těchto technických norem vycházel z odborných poznatků, které
studovaly především přímý úder bleskového výboje do stavby, případně sítě NN.
Nezabýval se otázkami účinků blesku na živé bytosti a šířením případného přepětí v
připojených metalických sítí, či vnitřních instalacích. Atmosférické přepětí bylo sice
předmětem vědeckých prací od 40. let 20. století, avšak v souboru ČSN 34 1390
zavedeno nebylo, neboť se s jeho účinky počítalo především u výkonových
transformátorů, rozvodných sítí a rozvoden jako takových. Díky nízkému podílu
elektronických zařízení instalovaných v objektech chráněných před přímým
zásahem blesku nebyla otázka přepětí reflektována.

Objasnění a posouzení konkrétních příkladů rekonstrukce starších 
objektů Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce bytového domu
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Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 5

Dne 11. 5. 2008 byla provedena RZ č. …./08/SK, která prováděla technickou kontrolu 
jímače. Lze v případě jímače, který byl vystaven žáru ohně a následně byl rok skladován 
určit, zda byl či nebyl zasažen bleskem?

Odpověď č. 5

Ze zprávy o revizi č. …../08/SK, kde revizní technik provedl technickou kontrolu jímače, 
nelze dovodit nebo určit, zda byl či nebyl jímač zasažen bleskem z těchto důvodů:

- Po roce a po žáru ohněm a pro vrcholovou hodnotu bleskového proudu 7 kA není 
možno spolehlivě určit, protože objem roztaveného materiálu jímače je velice malý
a těžko zjistitelný také pro velké znečištění povrchu jímacího drátu.

Objem možného roztaveného materiálu V pro předpokládanou hodnotu bleskového proudu           
7 kA (viz příloha č.1) se vypočte podle ČSN EN 62305-1 ed. 1, čl. D.4.1.2.2 (2006):

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 6

V případě, že by hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, byla 
tato skutečnost na ní patrná?

Odpověď č. 6

V případě, že hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, není 
možno ji v současné době určit, protože proběhla rekonstrukce (viz fotodokumentace 
prohlídky).   

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 7

RZ …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 posouvá doporučený termín následné revize do roku 2013. 
Lze z toho tedy usuzovat, že se jedná o periodickou RZ?

Odpověď č. 7

Podle obsahu zprávy o revizi č. …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 je možno usuzovat, že se jedná o 
periodickou revizi, protože:

- V záhlaví revize není napsáno, že se jedná o mimořádnou revizi po úderu blesku.
- Dále v definici revize je uvedeno – Revize: celková

Mimořádná revize se provádí bezprostředně po úderu blesku a v záhlaví revize je toto 
zdůrazněno. Podle článku 25 normy ČSN 34 1390 se musí provést mimořádná revize 
bezprostředně po zjištěném zásahu blesku a odstranit závady co nejdříve viz odpověď 1.             
Do 2. 8. 2015 nedošlo k odstranění závad na hromosvodu rodinného domu.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 8

Pokud se jedná o periodickou RZ, nechybí v celkovém posouzení konstatování, zda je či není 
zařízení schopno bezpečného provozu?

Odpověď č. 8

Zpráva o revizi č. …/08/SK je periodická a závěr zprávy o revizi by měl být v souladu                          
s ČSN 33 1500/Z4 (2007), čl. 6.1.2

6.1.2 V závěru zprávy o revizi musí být uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska
bezpečnosti schopné provozu. Pokud se týká revize ochrany před bleskem
(hromosvodu), musí být v závěru zprávy o revizi uvedeno,
zda její provedení odpovídá normě platné v době jejího zřízení a zda její součásti
jsou v dobrém funkčním stavu.
Pokud byly při revizi zjištěny závady, musí být v revizní zprávě uvedeno,
s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu, popř. jaké je v
důsledku závady riziko ohrožení bezpečnosti.
Z výše uvedených konstatování je možno odvodit, že se jedná o neplatnou zprávu o 
revizi.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 9

Obsahuje RZ …./08/SK nějaké další závažné chyby z hlediska platných norem?

Odpověď č. 9

Zpráva o revizi č. …/08/SK obsahuje stejné závažné nedostatky jako zpráva o revizi                        
č. 173/07/SK: 

- Nedostatečný počet jímacích tyčí (viz odpověď č. 1).
- Nedostatečný počet svodů (viz odpověď č. 1).
- Není dodržena dostatečná vzdálenost s (viz odpověď č. 1).
- Není uvedená hodnota přechodového zemního odporu zemniče.
- Není instalována žádná přepěťová ochrana typu B (viz odpověď č. 1).

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 10
Zasáhne blesk vždy nejvyšší místo objektu?

Odpověď č. 10
Blesk nezasáhne vždy nejvyšší místo objektu. 
To dokazuje konstrukce ochranného prostoru podle ČSN 34 1390, čl. 52, obr. 1 a příloha 2.
Možné údery blesku do střechy RD pro délku štítu 12,4 m
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Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 5

Dne 11. 5. 2008 byla provedena RZ č. …./08/SK, která prováděla technickou kontrolu 
jímače. Lze v případě jímače, který byl vystaven žáru ohně a následně byl rok skladován 
určit, zda byl či nebyl zasažen bleskem?

Odpověď č. 5

Ze zprávy o revizi č. …../08/SK, kde revizní technik provedl technickou kontrolu jímače, 
nelze dovodit nebo určit, zda byl či nebyl jímač zasažen bleskem z těchto důvodů:

- Po roce a po žáru ohněm a pro vrcholovou hodnotu bleskového proudu 7 kA není 
možno spolehlivě určit, protože objem roztaveného materiálu jímače je velice malý
a těžko zjistitelný také pro velké znečištění povrchu jímacího drátu.

Objem možného roztaveného materiálu V pro předpokládanou hodnotu bleskového proudu           
7 kA (viz příloha č.1) se vypočte podle ČSN EN 62305-1 ed. 1, čl. D.4.1.2.2 (2006):

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 6

V případě, že by hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, byla 
tato skutečnost na ní patrná?

Odpověď č. 6

V případě, že hromosvodná soustava byla zasažena na jiném místě než jímači, není 
možno ji v současné době určit, protože proběhla rekonstrukce (viz fotodokumentace 
prohlídky).   

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 7

RZ …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 posouvá doporučený termín následné revize do roku 2013. 
Lze z toho tedy usuzovat, že se jedná o periodickou RZ?

Odpověď č. 7

Podle obsahu zprávy o revizi č. …./08/SK ze dne 11. 5. 2008 je možno usuzovat, že se jedná o 
periodickou revizi, protože:

- V záhlaví revize není napsáno, že se jedná o mimořádnou revizi po úderu blesku.
- Dále v definici revize je uvedeno – Revize: celková

Mimořádná revize se provádí bezprostředně po úderu blesku a v záhlaví revize je toto 
zdůrazněno. Podle článku 25 normy ČSN 34 1390 se musí provést mimořádná revize 
bezprostředně po zjištěném zásahu blesku a odstranit závady co nejdříve viz odpověď 1.             
Do 2. 8. 2015 nedošlo k odstranění závad na hromosvodu rodinného domu.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 8

Pokud se jedná o periodickou RZ, nechybí v celkovém posouzení konstatování, zda je či není 
zařízení schopno bezpečného provozu?

Odpověď č. 8

Zpráva o revizi č. …/08/SK je periodická a závěr zprávy o revizi by měl být v souladu                          
s ČSN 33 1500/Z4 (2007), čl. 6.1.2

6.1.2 V závěru zprávy o revizi musí být uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska
bezpečnosti schopné provozu. Pokud se týká revize ochrany před bleskem
(hromosvodu), musí být v závěru zprávy o revizi uvedeno,
zda její provedení odpovídá normě platné v době jejího zřízení a zda její součásti
jsou v dobrém funkčním stavu.
Pokud byly při revizi zjištěny závady, musí být v revizní zprávě uvedeno,
s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu, popř. jaké je v
důsledku závady riziko ohrožení bezpečnosti.
Z výše uvedených konstatování je možno odvodit, že se jedná o neplatnou zprávu o 
revizi.

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 9

Obsahuje RZ …./08/SK nějaké další závažné chyby z hlediska platných norem?

Odpověď č. 9

Zpráva o revizi č. …/08/SK obsahuje stejné závažné nedostatky jako zpráva o revizi                        
č. 173/07/SK: 

- Nedostatečný počet jímacích tyčí (viz odpověď č. 1).
- Nedostatečný počet svodů (viz odpověď č. 1).
- Není dodržena dostatečná vzdálenost s (viz odpověď č. 1).
- Není uvedená hodnota přechodového zemního odporu zemniče.
- Není instalována žádná přepěťová ochrana typu B (viz odpověď č. 1).

Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Otázka č. 10
Zasáhne blesk vždy nejvyšší místo objektu?

Odpověď č. 10
Blesk nezasáhne vždy nejvyšší místo objektu. 
To dokazuje konstrukce ochranného prostoru podle ČSN 34 1390, čl. 52, obr. 1 a příloha 2.
Možné údery blesku do střechy RD pro délku štítu 12,4 m
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galvanické spojení svodu s kovovou konstrukcí antény STA 

Rekonstrukce bytového domu
galvanické spojení svodů s kovovou konstrukcí zábradlí balkónů 
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výňatek z pravidelné revize č. 1  
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výňatek z pravidelné revize č. 2 

Rekonstrukce bytového domu

Úkolem znalce, či revizního technika je posoudit stav hromosvodu na předmětné
stavbě podle platných (nikoli zrušených) českých technických norem a v
návaznosti na to doporučit opravy popř. úpravy hromosvodu.

Odpovídá stav hromosvodu na bytovém domě českým technickým normám?

Ochranný prostor jímací soustavy není správně posouzen podle ČSN 34 1390.
Je možný úder blesku do střechy domu. Hrozí požár hořlavé krytiny střechy.

Rekonstrukce bytového domu
výpočet dostatečné vzdálenosti podle ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 6.3 
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Mimořádná revize po úderu blesku z roku 2008

Odpověď č. 11 - Další zjištění znalce

Revizní technik neinformoval majitelku objektu o možných rizicích, která hrozí po 
možných účincích blesku:
- Požáru objektu.
- Zranění, či úmrtí osob, která se mohou nacházet uvnitř domu.

Blesk udeřil s největší pravděpodobností do posuzovaného objektu, protože kdyby 
udeřil do vedení nn, byla by poškozena elektroinstalace i sousedního objektu, což 
se nestalo.  
Navíc úder blesku o hodnotě 7 kA vlny 10/350 (viz příloha č. 1) je poměrně nízká 
hodnota, která při úderu blesku do vedení nn nebo vn bude rozdělena do dalších 
odboček vedení a uzemnění (viz ČSN EN 62305-4, obr. D2), a tudíž pro daný objekt 
nepřestavuje zcela zásadní problém.   

Celkový závěr

Revizní technik zanedbal svou hlavní povinnost z hlediska dodržení českých technických 
norem ČSN v ochraně před bleskem. Nesprávně posoudil uvedené články normy                   
ČSN 34 1390 z roku 1969 /a nevzal do úvahy nebezpečí, která jsou zmiňována 
v nejnovějších normách ČSN EN 62305-3 a PNE 33 0000-5, i když absolvuje pravidelná 
školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/78 Sb. (viz výše uvedená argumentace). 

Možné příčiny škody:

- Úder blesku do objektu a možný přeskok na původní elektroinstalaci domu a vznik 
zkratu mezi vodiči. Toto je nejpravděpodobnější příčina škody.

- Úder v blízkosti objektu a zavlečení části bleskového proudu do elektroinstalace 
objektu a vznik zkratu mezi vodiči.  

Pokud jde – v obecné rovině – o zrušenou technickou normu ČSN 34 1390, pak je třeba
si uvědomit, že soubor těchto technických norem vycházel z odborných poznatků, které
studovaly především přímý úder bleskového výboje do stavby, případně sítě NN.
Nezabýval se otázkami účinků blesku na živé bytosti a šířením případného přepětí v
připojených metalických sítí, či vnitřních instalacích. Atmosférické přepětí bylo sice
předmětem vědeckých prací od 40. let 20. století, avšak v souboru ČSN 34 1390
zavedeno nebylo, neboť se s jeho účinky počítalo především u výkonových
transformátorů, rozvodných sítí a rozvoden jako takových. Díky nízkému podílu
elektronických zařízení instalovaných v objektech chráněných před přímým
zásahem blesku nebyla otázka přepětí reflektována.

Objasnění a posouzení konkrétních příkladů rekonstrukce starších 
objektů Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce bytového domu
celkový pohled na střechu bytového domu

Rekonstrukce bytového domu
celkový pohled na střechu bytového domu
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je potřeba zkrátit anténní stožár

Rekonstrukce bytového domu
je potřeba oddálit svody od vnitřních kovových konstrukcí

hromosvodní vodiče na nadstavbě je nutno
oddálit na dostatečnou vzdálenost 

od vnitřních kovových konstrukcí

Rekonstrukce bytového domu
je potřeba instalovat svodiče SPD T1+T2 do PR, např. DEHNshield kat.č. 941 400

pro rozvody koaxiální rozvody je nutno 
instalovat svodiče přepětí

Instalovat svodiče přepětí 
SPD T1+T2 do rozváděče výtahu
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Rekonstrukce bytového domu
galvanické spojení svodu s kovovou konstrukcí antény STA 

Rekonstrukce bytového domu
galvanické spojení svodů s kovovou konstrukcí zábradlí balkónů 

Rekonstrukce bytového domu
výňatek z pravidelné revize č. 1  

Rekonstrukce bytového domu
výňatek z pravidelné revize č. 2 

Rekonstrukce bytového domu

Úkolem znalce, či revizního technika je posoudit stav hromosvodu na předmětné
stavbě podle platných (nikoli zrušených) českých technických norem a v
návaznosti na to doporučit opravy popř. úpravy hromosvodu.

Odpovídá stav hromosvodu na bytovém domě českým technickým normám?

Ochranný prostor jímací soustavy není správně posouzen podle ČSN 34 1390.
Je možný úder blesku do střechy domu. Hrozí požár hořlavé krytiny střechy.

Rekonstrukce bytového domu
výpočet dostatečné vzdálenosti podle ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 6.3 
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Škoda po úderu blesku na fotovoltaické elektrárně
svodiče přepětí pouze SPD T2                                                                                                 

Škoda po úderu blesku na fotovoltaické elektrárně
svodiče přepětí pouze SPD T2                                                                                                 

Otázka č. 1
Souhlasí provedení FVE s navrženou projektovou dokumentací. Pokud ne, v čem se liší
a zda měla změna provedení vliv na rozsah poškození?
Odpověď č. 1
Provedení FVE souhlasí s navrženou projektovou dokumentací. Bohužel projektová
dokumentace podklad č. 19 a 20 neodpovídá souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4 z 
těchto důvodů:

- Nebyl proveden výpočet analýzy rizika podle ČSN EN 62305-2,

Škoda po úderu blesku na fotovoltaické elektrárně
svodiče přepětí pouze SPD T2                                                                                                 

- Nebyl zřízen nejen hromosvod pro FVE, ale také nebyly navrženy přepěťové ochrany

- Proto bylo nutno navrhnout tyto parametry pro:
- přepěťové ochrany SPD 1,5 lepší LPS I (jiskřiště),
- hromosvod ve třídě LPS III.

Výše uvedené argumenty měly podstatný vliv na rozsah poškození FVE v důsledku
dvou úderů blesku. 

Škoda po úderu blesku na fotovoltaické elektrárně
svodiče přepětí pouze SPD T2                                                                                                 

Škoda po úderu blesku na fotovoltaické elektrárně
svodiče přepětí pouze SPD T2                                                                                                 

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
FVE není chráněna před přímým úderem blesku
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51 52
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Rekonstrukce bytového domu
nedodržení dostatečné vzdálenosti 

Rekonstrukce bytového domu
je potřeba zkrátit anténní stožár

Rekonstrukce bytového domu
je potřeba oddálit svody od vnitřních kovových konstrukcí

hromosvodní vodiče na nadstavbě je nutno
oddálit na dostatečnou vzdálenost 

od vnitřních kovových konstrukcí

Rekonstrukce bytového domu
je potřeba instalovat svodiče SPD T1+T2 do PR, např. DEHNshield kat.č. 941 400

pro rozvody koaxiální rozvody je nutno 
instalovat svodiče přepětí

Instalovat svodiče přepětí 
SPD T1+T2 do rozváděče výtahu
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Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
na panelech FVE je potenciál bleskového proudu

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
fotovoltaické panely jsou elektronická zařízení!!

Impulzní odolnost fotovoltaických panelů se pohybuje v rozmezí 
mezi 8 až 10 kV

Bleskový proud může vygenerovat rozdíl potenciálů mezi 
hromosvodním drátem a vnitřnímu elektronickými obvody desítky až 
stovky kV

Bohužel málokterý výrobce fotovoltaických panelů i udává ve svých 
katalogových listech

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Nedodržení technických norem při instalaci elektrárny může způsobit škody za miliony. 
Tak tomu bylo i v našem nedávném případu - sporu mezi zhotovitelem (dodavatelem) 
fotovoltaické elektrárny (FVE) a jeho zákazníkem. Jedná se téměř o modelový příklad 
odpovědnosti zhotovitele za vady FVE a za škodu způsobenou těmito vadami. Vyvstalo 
v něm několik otázek, v nichž by měl mít jasno každý, kdo zvažuje nákup FVE na klíč.

2:0 pro blesk
Zákazník, který si elektrárnu objednal, je společnost zabývající se výrobou 
automobilových součástek. Nechala si na střeše své výrobní haly a na přilehlých 
pozemcích vystavět FVE o výkonu 590 kWp. Ta však fungovala bezchybně jen pár let, než 
došlo k první škodní události - blesk během bouřky zničil několik měničů napětí a jejich 
výměna stála přes milion korun. Opravu FVE naštěstí proplatila pojišťovna. Druhou 
škodní událost podobného typu o rok později však už pojišťovna proplatit nechtěla: 
úder blesku tentokrát zničil nejen měniče (21 ks), ale i napájecí zdroje a 
kamery. Škoda za jeden a půl milionu korun byla tentokrát zaplacená téměř celá z kapsy 
klienta.

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Technické normy a smlouva o dílo  
V daném případě zhotovitel prokazatelně nedodržel normy ČSN, které regulují 
ochranu před bleskem a přepětím, a to konkrétně normu ČSN EN 62 305. Tato 
technická norma je přitom normou závaznou, protože na její použití odkazuje vyhláška 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Parametry této technické normy 
tedy zhotovitel měl při zhotovení FVE vzít do úvahy a to bez ohledu na to, zda smlouva 
o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem odkazovala/neodkazovala na 
použití této technické normy. 
Podle obchodního zákoníku (tak jako i podle nového občanského zákoníku - NOZ) dále 
platí, že dílo musí být provedeno v takové jakosti, aby vyhovovalo účelu vymezenému 
ve smlouvě, jinak účelu obvyklému. „Zákazník si zhotovení FVE objednal u zhotovitele 
''na klíč' z toho důvodu, že zhotovitel jako odborník v dané oblasti měl mít znalosti 
potřebné k tomu, aby FVE byla zhotovena v souladu se všemi právními předpisy a 
aplikovatelnými normami ČSN tak, aby byla schopna bezpečného a řádného 
provozu. Tak by to totiž očekával každý podnikatel objednávající si obdobný předmět 
plnění.

NPÚ 2012

1, Otázka:
Odpovídá návrh, instalace a revize fotovoltaické elektrárny “Smlouvě o 
dílo” (dále jen SoD)?

Výňatek ze smlouvy o dílo:
•„2.7. Pro jakost a provedení díla platí:
•Normy ČSN platné ke dni podpisu této smlouvy                                 
(instalace fotovoltaických panelů a jejich propojení do sítě NN)“ 

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické
elektrárny neodpovídají smlouvě o dílo. Je to z důvodu nedodržení
souboru českých technických norem ČSN EN 62305- 1 až 4 Ochrana před
bleskem – instalace aktivního jímače ESE podle NFC 17-102.

NPÚ 2012

2, Otázka:
Jestliže neodpovídá, tak konkrétně v kterých bodech?

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi 
fotovoltaické elektrárny neodpovídají smlouvě o dílo v těchto 
bodech:

- Chybné určení třídy ochrany před bleskem podle 
ČSN EN 62305-2 ed.2 a ČSN EN 62305-3 ed.2, čl.4.1
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Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
na panelech FVE je potenciál bleskového proudu

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
fotovoltaické panely jsou elektronická zařízení!!

Impulzní odolnost fotovoltaických panelů se pohybuje v rozmezí 
mezi 8 až 10 kV

Bleskový proud může vygenerovat rozdíl potenciálů mezi 
hromosvodním drátem a vnitřnímu elektronickými obvody desítky až 
stovky kV

Bohužel málokterý výrobce fotovoltaických panelů i udává ve svých 
katalogových listech

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Nedodržení technických norem při instalaci elektrárny může způsobit škody za miliony. 
Tak tomu bylo i v našem nedávném případu - sporu mezi zhotovitelem (dodavatelem) 
fotovoltaické elektrárny (FVE) a jeho zákazníkem. Jedná se téměř o modelový příklad 
odpovědnosti zhotovitele za vady FVE a za škodu způsobenou těmito vadami. Vyvstalo 
v něm několik otázek, v nichž by měl mít jasno každý, kdo zvažuje nákup FVE na klíč.

2:0 pro blesk
Zákazník, který si elektrárnu objednal, je společnost zabývající se výrobou 
automobilových součástek. Nechala si na střeše své výrobní haly a na přilehlých 
pozemcích vystavět FVE o výkonu 590 kWp. Ta však fungovala bezchybně jen pár let, než 
došlo k první škodní události - blesk během bouřky zničil několik měničů napětí a jejich 
výměna stála přes milion korun. Opravu FVE naštěstí proplatila pojišťovna. Druhou 
škodní událost podobného typu o rok později však už pojišťovna proplatit nechtěla: 
úder blesku tentokrát zničil nejen měniče (21 ks), ale i napájecí zdroje a 
kamery. Škoda za jeden a půl milionu korun byla tentokrát zaplacená téměř celá z kapsy 
klienta.
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Podle obchodního zákoníku (tak jako i podle nového občanského zákoníku - NOZ) dále 
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Škoda po úderu blesku na fotovoltaické elektrárně
svodiče přepětí pouze SPD T2                                                                                                 

Škoda po úderu blesku na fotovoltaické elektrárně
svodiče přepětí pouze SPD T2                                                                                                 

Otázka č. 1
Souhlasí provedení FVE s navrženou projektovou dokumentací. Pokud ne, v čem se liší
a zda měla změna provedení vliv na rozsah poškození?
Odpověď č. 1
Provedení FVE souhlasí s navrženou projektovou dokumentací. Bohužel projektová
dokumentace podklad č. 19 a 20 neodpovídá souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4 z 
těchto důvodů:

- Nebyl proveden výpočet analýzy rizika podle ČSN EN 62305-2,

Škoda po úderu blesku na fotovoltaické elektrárně
svodiče přepětí pouze SPD T2                                                                                                 

- Nebyl zřízen nejen hromosvod pro FVE, ale také nebyly navrženy přepěťové ochrany

- Proto bylo nutno navrhnout tyto parametry pro:
- přepěťové ochrany SPD 1,5 lepší LPS I (jiskřiště),
- hromosvod ve třídě LPS III.

Výše uvedené argumenty měly podstatný vliv na rozsah poškození FVE v důsledku
dvou úderů blesku. 

Škoda po úderu blesku na fotovoltaické elektrárně
svodiče přepětí pouze SPD T2                                                                                                 

Škoda po úderu blesku na fotovoltaické elektrárně
svodiče přepětí pouze SPD T2                                                                                                 

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
FVE není chráněna před přímým úderem blesku
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NPÚ 2012

Sběrné plochy podle ČSN EN 62305-2 ed.2, obr. A.5                                                   

NPÚ 2012

Výpočet řízeného rizika podle projektanta

Výpočet řízeného rizika podle ČSN

NPÚ 2012

Výpočet analýzy rizika škod podle ČSN je chybný z těchto důvodů:

-nezohledňuje nejnižší výdržné napětí pro elektronické systémy FVE 1,5 kV;

-ignoruje telefonní vedení a datovou síť (komunikační síť);

-nebere v potaz jako sousedící stavbu FVE, která je umístěna vně budovy;

-není definován počet osob v hale.

NPÚ 2012

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické elektrárny 
neodpovídají smlouvě o dílo v těchto bodech:

- Nebyla navržena žádná jímací soustava podle ČSN EN 62305-3, čl. 5.2 

Hrozí přímý úder blesku do fotovoltaických panelů a jejich zničení                                           
(vč. měničů). Panely nejsou v ochranném prostoru jímací soustavy. 

NPÚ 2012

Celou plochu FVE chrání pouze 1 ks jímače ESE Výňatek z revizní zprávy aktivního jímače ESE

61 62

63 64

65 66

XV. Seminář UNIE SZ 26.5.2021                         
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

26.05.2021

11

NPÚ 2012

Sběrné plochy podle ČSN EN 62305-2 ed.2, obr. A.5                                                   

NPÚ 2012

Výpočet řízeného rizika podle projektanta

Výpočet řízeného rizika podle ČSN

NPÚ 2012

Výpočet analýzy rizika škod podle ČSN je chybný z těchto důvodů:

-nezohledňuje nejnižší výdržné napětí pro elektronické systémy FVE 1,5 kV;

-ignoruje telefonní vedení a datovou síť (komunikační síť);

-nebere v potaz jako sousedící stavbu FVE, která je umístěna vně budovy;

-není definován počet osob v hale.

NPÚ 2012

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické elektrárny 
neodpovídají smlouvě o dílo v těchto bodech:

- Nebyla navržena žádná jímací soustava podle ČSN EN 62305-3, čl. 5.2 

Hrozí přímý úder blesku do fotovoltaických panelů a jejich zničení                                           
(vč. měničů). Panely nejsou v ochranném prostoru jímací soustavy. 

NPÚ 2012

Celou plochu FVE chrání pouze 1 ks jímače ESE Výňatek z revizní zprávy aktivního jímače ESE

61 62

63 64

65 66

XV. Seminář UNIE SZ 26.5.2021                         
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

26.05.2021

11

NPÚ 2012

Sběrné plochy podle ČSN EN 62305-2 ed.2, obr. A.5                                                   

NPÚ 2012

Výpočet řízeného rizika podle projektanta

Výpočet řízeného rizika podle ČSN

NPÚ 2012

Výpočet analýzy rizika škod podle ČSN je chybný z těchto důvodů:

-nezohledňuje nejnižší výdržné napětí pro elektronické systémy FVE 1,5 kV;

-ignoruje telefonní vedení a datovou síť (komunikační síť);

-nebere v potaz jako sousedící stavbu FVE, která je umístěna vně budovy;

-není definován počet osob v hale.

NPÚ 2012

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické elektrárny 
neodpovídají smlouvě o dílo v těchto bodech:

- Nebyla navržena žádná jímací soustava podle ČSN EN 62305-3, čl. 5.2 

Hrozí přímý úder blesku do fotovoltaických panelů a jejich zničení                                           
(vč. měničů). Panely nejsou v ochranném prostoru jímací soustavy. 

NPÚ 2012

Celou plochu FVE chrání pouze 1 ks jímače ESE Výňatek z revizní zprávy aktivního jímače ESE

61 62

63 64

65 66

XV. Seminář UNIE SZ 26.5.2021                         
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

26.05.2021

11

NPÚ 2012

Sběrné plochy podle ČSN EN 62305-2 ed.2, obr. A.5                                                   

NPÚ 2012

Výpočet řízeného rizika podle projektanta

Výpočet řízeného rizika podle ČSN

NPÚ 2012

Výpočet analýzy rizika škod podle ČSN je chybný z těchto důvodů:

-nezohledňuje nejnižší výdržné napětí pro elektronické systémy FVE 1,5 kV;

-ignoruje telefonní vedení a datovou síť (komunikační síť);

-nebere v potaz jako sousedící stavbu FVE, která je umístěna vně budovy;

-není definován počet osob v hale.

NPÚ 2012

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické elektrárny 
neodpovídají smlouvě o dílo v těchto bodech:

- Nebyla navržena žádná jímací soustava podle ČSN EN 62305-3, čl. 5.2 

Hrozí přímý úder blesku do fotovoltaických panelů a jejich zničení                                           
(vč. měničů). Panely nejsou v ochranném prostoru jímací soustavy. 

NPÚ 2012

Celou plochu FVE chrání pouze 1 ks jímače ESE Výňatek z revizní zprávy aktivního jímače ESE

61 62

63 64

65 66

XV. Seminář UNIE SZ 26.5.2021                         
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

26.05.2021

10

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
na panelech FVE je potenciál bleskového proudu

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
fotovoltaické panely jsou elektronická zařízení!!

Impulzní odolnost fotovoltaických panelů se pohybuje v rozmezí 
mezi 8 až 10 kV

Bleskový proud může vygenerovat rozdíl potenciálů mezi 
hromosvodním drátem a vnitřnímu elektronickými obvody desítky až 
stovky kV

Bohužel málokterý výrobce fotovoltaických panelů i udává ve svých 
katalogových listech

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Nedodržení technických norem při instalaci elektrárny může způsobit škody za miliony. 
Tak tomu bylo i v našem nedávném případu - sporu mezi zhotovitelem (dodavatelem) 
fotovoltaické elektrárny (FVE) a jeho zákazníkem. Jedná se téměř o modelový příklad 
odpovědnosti zhotovitele za vady FVE a za škodu způsobenou těmito vadami. Vyvstalo 
v něm několik otázek, v nichž by měl mít jasno každý, kdo zvažuje nákup FVE na klíč.

2:0 pro blesk
Zákazník, který si elektrárnu objednal, je společnost zabývající se výrobou 
automobilových součástek. Nechala si na střeše své výrobní haly a na přilehlých 
pozemcích vystavět FVE o výkonu 590 kWp. Ta však fungovala bezchybně jen pár let, než 
došlo k první škodní události - blesk během bouřky zničil několik měničů napětí a jejich 
výměna stála přes milion korun. Opravu FVE naštěstí proplatila pojišťovna. Druhou 
škodní událost podobného typu o rok později však už pojišťovna proplatit nechtěla: 
úder blesku tentokrát zničil nejen měniče (21 ks), ale i napájecí zdroje a 
kamery. Škoda za jeden a půl milionu korun byla tentokrát zaplacená téměř celá z kapsy 
klienta.

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Technické normy a smlouva o dílo  
V daném případě zhotovitel prokazatelně nedodržel normy ČSN, které regulují 
ochranu před bleskem a přepětím, a to konkrétně normu ČSN EN 62 305. Tato 
technická norma je přitom normou závaznou, protože na její použití odkazuje vyhláška 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Parametry této technické normy 
tedy zhotovitel měl při zhotovení FVE vzít do úvahy a to bez ohledu na to, zda smlouva 
o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem odkazovala/neodkazovala na 
použití této technické normy. 
Podle obchodního zákoníku (tak jako i podle nového občanského zákoníku - NOZ) dále 
platí, že dílo musí být provedeno v takové jakosti, aby vyhovovalo účelu vymezenému 
ve smlouvě, jinak účelu obvyklému. „Zákazník si zhotovení FVE objednal u zhotovitele 
''na klíč' z toho důvodu, že zhotovitel jako odborník v dané oblasti měl mít znalosti 
potřebné k tomu, aby FVE byla zhotovena v souladu se všemi právními předpisy a 
aplikovatelnými normami ČSN tak, aby byla schopna bezpečného a řádného 
provozu. Tak by to totiž očekával každý podnikatel objednávající si obdobný předmět 
plnění.

NPÚ 2012

1, Otázka:
Odpovídá návrh, instalace a revize fotovoltaické elektrárny “Smlouvě o 
dílo” (dále jen SoD)?

Výňatek ze smlouvy o dílo:
•„2.7. Pro jakost a provedení díla platí:
•Normy ČSN platné ke dni podpisu této smlouvy                                 
(instalace fotovoltaických panelů a jejich propojení do sítě NN)“ 

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické
elektrárny neodpovídají smlouvě o dílo. Je to z důvodu nedodržení
souboru českých technických norem ČSN EN 62305- 1 až 4 Ochrana před
bleskem – instalace aktivního jímače ESE podle NFC 17-102.

NPÚ 2012

2, Otázka:
Jestliže neodpovídá, tak konkrétně v kterých bodech?

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi 
fotovoltaické elektrárny neodpovídají smlouvě o dílo v těchto 
bodech:

- Chybné určení třídy ochrany před bleskem podle 
ČSN EN 62305-2 ed.2 a ČSN EN 62305-3 ed.2, čl.4.1
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Výňatek z revizní zprávy aktivního jímače ESE
posouzení
Na základě těchto argumentů revizní technik měl vystavit výchozí zprávu o revizi s tímto 
závěrem:

Provedeni hromosvodu na výrobní hale neodpovídá souboru norem ČSN EN 62305 Ochrana 
před bleskem a je s těmito ustanoveními normy v rozporu:
1) Čl. 2 normy ČSN EN 62305-2 ed.2 Citované dokumenty.
2) Čl. 5.6 normy ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochranná opatřeni.
3) Čl. 5.2.2. a Přilohou A normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Umístění jímací soustavy (ochranný prostor).
4) Čl. 5.3.3. normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Umístění neizolovaného LPS.
5) Čl. 6.3 normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Elektrická izolace vnějšího LPS.

Toto může vést v konečném důsledku k těmto rizikům ohrožení bezpečnosti a disponibility:
1) Ochranný prostor jímací soustavy objektu je nedostatečný, tudíž je zvýšena pravděpodobnost 
úderu blesku do objektu, poškození objektu a vnitřních systémů, vznik požáru, ohrožení
disponobiliy výrobního závodu.
2) Počet svodů jímací soustavy je nedostatečný, může dojít k přeskoku bleskového proudu na 
vnitřní konstrukce a zvyšuje se pravděpodobnost úrazu pracovníků a snižuje disponobilitu 
provozu.

NPÚ 2012

Plochu FVE není chráněna žádných jímačem !!

NPÚ 2012

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické
elektrárny neodpovídají smlouvě o dílo v těchto bodech:

- Nebyla dodržena dostatečná vzdálenost podle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3

Hrozí zavlečení částečných bleskových proudů do vnitřních instalací výrobní 
haly a poškození výrobních strojů přes klimatizační výdechy a vnitřní kabeláž a 
přeskok přes střechu do vnitřní části instalace  – dostatečná vzdálenost pro 
dva svody je 0,8 m).

NPÚ 2012

2, Otázka:
- Nebyla dodržena dostatečná vzdálenost podle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3

1,13 
m

0,60 mJímač ESE 

Oddálený hromosvod podle ČSN EN 62305-3 ed.2

1,05 
m

0,62 
m

NPÚ 2012

Celou plochu FVE chrání pouze 1 ks jímače ESE

NPÚ 2012

Nedodržení dostatečné vzdálenosti s –
hrozí zavlečení dílčího bleskového proudu do vnitřní instalace
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úderu blesku do objektu, poškození objektu a vnitřních systémů, vznik požáru, ohrožení
disponobiliy výrobního závodu.
2) Počet svodů jímací soustavy je nedostatečný, může dojít k přeskoku bleskového proudu na 
vnitřní konstrukce a zvyšuje se pravděpodobnost úrazu pracovníků a snižuje disponobilitu 
provozu.

NPÚ 2012

Plochu FVE není chráněna žádných jímačem !!

NPÚ 2012

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické
elektrárny neodpovídají smlouvě o dílo v těchto bodech:

- Nebyla dodržena dostatečná vzdálenost podle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3

Hrozí zavlečení částečných bleskových proudů do vnitřních instalací výrobní 
haly a poškození výrobních strojů přes klimatizační výdechy a vnitřní kabeláž a 
přeskok přes střechu do vnitřní části instalace  – dostatečná vzdálenost pro 
dva svody je 0,8 m).

NPÚ 2012

2, Otázka:
- Nebyla dodržena dostatečná vzdálenost podle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3

1,13 
m

0,60 mJímač ESE 

Oddálený hromosvod podle ČSN EN 62305-3 ed.2

1,05 
m

0,62 
m

NPÚ 2012

Celou plochu FVE chrání pouze 1 ks jímače ESE

NPÚ 2012

Nedodržení dostatečné vzdálenosti s –
hrozí zavlečení dílčího bleskového proudu do vnitřní instalace

67 68

69 70

71 72

XV. Seminář UNIE SZ 26.5.2021                         
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

26.05.2021

11

NPÚ 2012

Sběrné plochy podle ČSN EN 62305-2 ed.2, obr. A.5                                                   

NPÚ 2012

Výpočet řízeného rizika podle projektanta

Výpočet řízeného rizika podle ČSN

NPÚ 2012

Výpočet analýzy rizika škod podle ČSN je chybný z těchto důvodů:

-nezohledňuje nejnižší výdržné napětí pro elektronické systémy FVE 1,5 kV;

-ignoruje telefonní vedení a datovou síť (komunikační síť);

-nebere v potaz jako sousedící stavbu FVE, která je umístěna vně budovy;

-není definován počet osob v hale.

NPÚ 2012

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické elektrárny 
neodpovídají smlouvě o dílo v těchto bodech:

- Nebyla navržena žádná jímací soustava podle ČSN EN 62305-3, čl. 5.2 

Hrozí přímý úder blesku do fotovoltaických panelů a jejich zničení                                           
(vč. měničů). Panely nejsou v ochranném prostoru jímací soustavy. 

NPÚ 2012

Celou plochu FVE chrání pouze 1 ks jímače ESE Výňatek z revizní zprávy aktivního jímače ESE

61 62

63 64

65 66

XV. Seminář UNIE SZ 26.5.2021                         
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

26.05.2021

11

NPÚ 2012

Sběrné plochy podle ČSN EN 62305-2 ed.2, obr. A.5                                                   

NPÚ 2012

Výpočet řízeného rizika podle projektanta

Výpočet řízeného rizika podle ČSN

NPÚ 2012

Výpočet analýzy rizika škod podle ČSN je chybný z těchto důvodů:

-nezohledňuje nejnižší výdržné napětí pro elektronické systémy FVE 1,5 kV;

-ignoruje telefonní vedení a datovou síť (komunikační síť);

-nebere v potaz jako sousedící stavbu FVE, která je umístěna vně budovy;

-není definován počet osob v hale.

NPÚ 2012

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické elektrárny 
neodpovídají smlouvě o dílo v těchto bodech:

- Nebyla navržena žádná jímací soustava podle ČSN EN 62305-3, čl. 5.2 

Hrozí přímý úder blesku do fotovoltaických panelů a jejich zničení                                           
(vč. měničů). Panely nejsou v ochranném prostoru jímací soustavy. 

NPÚ 2012

Celou plochu FVE chrání pouze 1 ks jímače ESE Výňatek z revizní zprávy aktivního jímače ESE

61 62

63 64

65 66



43

XV. Seminář UNIE SZ 26.5.2021                         
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

26.05.2021

13

NPÚ 2012

Nedodržení dostatečné vzdálenosti s –
hrozí zavlečení dílčího bleskového proudu do vnitřní instalace

NPÚ 2012

3, Otázka:
Jestliže neodpovídá, tak konkrétně v kterých bodech?

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické
elektrárny neodpovídají smlouvě o dílo v těchto bodech:

- Nedostatečný počet přepěťových ochran na rozhraní zón ochrany před 
bleskem podle ČSN EN 62305-4, čl.4

Při přímých nebo nepřímých úderech blesků hrozí zničení elektronických 
systémů, např. měničů - přepěťové ochrany pouze na stejnosměrných 
vstupech měniče.  

NPÚ 2012

Hlavní rozváděč - přepěťové ochrany SPD typu 1+2  – první výrobce SPD

NPÚ 2012

Rozváděče PR - přepěťové ochrany SPD typu 1+ typu 2  – druhého výrobce 

Skříně MX –
přepěťové ochrany SPD typu 2 –
třetího výrobce 

NPÚ 2012

Měnič – přepěťové ochrany SPD typu 3 na straně AC a DC

Měnič FVE – na komunikačních kabelech –
žádné přepěťové ochrany SPD

NPÚ 2012

Montážní firmou nebyly předloženy žádné materiály, které by dokazovaly vzájemnou koordinací
mezi přepěťovými ochranami (SPD) jednotlivých výrobců SPD. 

Projektant a montážní firma nedoložily splnění přílohy D normy ČSN EN 62305-4, viz. čl.:
- D.2.3 Ochranná vzdálenost při oscilacích lpo;
- D.2.4 Ochranná vzdálenost při indukci lpi;

- překročení ochranné vzdálenosti 10 m - přepěťových ochran SPD, které jsou instalovány v 
rozváděči, a mezi jednotlivými měniči, které jsou odolné podle ČSN EN 61000-6-2, tab. 3 a 4.
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Výňatek z revizní zprávy aktivního jímače ESE
posouzení
Na základě těchto argumentů revizní technik měl vystavit výchozí zprávu o revizi s tímto 
závěrem:

Provedeni hromosvodu na výrobní hale neodpovídá souboru norem ČSN EN 62305 Ochrana 
před bleskem a je s těmito ustanoveními normy v rozporu:
1) Čl. 2 normy ČSN EN 62305-2 ed.2 Citované dokumenty.
2) Čl. 5.6 normy ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochranná opatřeni.
3) Čl. 5.2.2. a Přilohou A normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Umístění jímací soustavy (ochranný prostor).
4) Čl. 5.3.3. normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Umístění neizolovaného LPS.
5) Čl. 6.3 normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Elektrická izolace vnějšího LPS.

Toto může vést v konečném důsledku k těmto rizikům ohrožení bezpečnosti a disponibility:
1) Ochranný prostor jímací soustavy objektu je nedostatečný, tudíž je zvýšena pravděpodobnost 
úderu blesku do objektu, poškození objektu a vnitřních systémů, vznik požáru, ohrožení
disponobiliy výrobního závodu.
2) Počet svodů jímací soustavy je nedostatečný, může dojít k přeskoku bleskového proudu na 
vnitřní konstrukce a zvyšuje se pravděpodobnost úrazu pracovníků a snižuje disponobilitu 
provozu.

NPÚ 2012

Plochu FVE není chráněna žádných jímačem !!

NPÚ 2012

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické
elektrárny neodpovídají smlouvě o dílo v těchto bodech:

- Nebyla dodržena dostatečná vzdálenost podle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3

Hrozí zavlečení částečných bleskových proudů do vnitřních instalací výrobní 
haly a poškození výrobních strojů přes klimatizační výdechy a vnitřní kabeláž a 
přeskok přes střechu do vnitřní části instalace  – dostatečná vzdálenost pro 
dva svody je 0,8 m).

NPÚ 2012

2, Otázka:
- Nebyla dodržena dostatečná vzdálenost podle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3

1,13 
m

0,60 mJímač ESE 

Oddálený hromosvod podle ČSN EN 62305-3 ed.2

1,05 
m

0,62 
m
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NPÚ 2012

5, Otázka:
Jsou dostatečně ochráněny komunikační vstupy  měničů  před bleskem            
a přepětím?

Odpověď:
Na vstupech a výstupech měniče FVE není instalována žádná přepěťová 
ochrana a také není připojeno stínění kabelů. Stínění má být připojeno k 
uzeměnní a na jednom konci kabelu spojeno přes bleskojistku. 

NPÚ 2012

Shrnutí
• Ochrana před bleskem pro objekt fotovoltaické elektrárny neodpovídá platným 
ČSN, a tudíž nemůže být naplněna smlouva o dílo. Jsou to tyto normy:

• Chybné určení třídy ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-2                                                                           
a ČSN EN 62305-3, čl.4.1.

• Nebyla navržena žádná jímací soustava podle ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.

• Nebyla dodržena dostatečná vzdálenost podle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3.

• Nedostatečný počet přepěťových ochran na rozhraní zón ochrany před bleskem 
podle ČSN EN 62305-4, čl.4.

• Žádná koordinace přepěťových ochran podle ČSN EN 62305-4, čl.7, příloha C.

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Skrytá vada díla

Poté, co znalec pojišťovny vyhodnotil FVE jako neodpovídající technickým normám 
ČSN, pokusil se objednatel tuto vadu FVE reklamovat u zhotovitele a domoci se jednak 
nároků z vad FVE, jednak náhrady škody způsobené těmito vadami. 

Odpověď zhotovitele ale byla zamítavá. Přesto se objednatel nakonec domohl slevy z 
ceny FVE i náhrady veškeré škody způsobené vadami FVE. 

Rozhodce totiž správně vyhodnotil vadu FVE (spočívající v odchylce od 
technických norem) jako skrytou vadu.

Odpovědnost za škodu
Mgr. Jiří Kaňka

Odpovědnost za škodu způsobená radou odborníka (§ 2950 NOZ):

Kdo jako odborník způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací
nebo škodlivou radou danou za odměnu v oblasti své odbornosti
škodu, je povinen ji nahradit.

Znaky (předpoklady):
 odborník (např. revizní technik, projektant, znalec)
 nesprávná informace / rada
 nebo chybějící informace
 za odměnu (pozor: vykládáno jako smluvní závazek)
 oblast odbornosti

16.10.2013 82

Příklady
Mgr. Jiří Kaňka

2. Revizní technik má zakázku provést revizi systému ochrany před
bleskem. Tento systém byl navržen a zrealizován dle původních
technických norem. Proto technik revizi systému dle těchto norem
také provedl a konstatoval, že systém je bez závad. Z pohledu
tehdejších technických norem byl systém ochrany skutečně bez
vad. Následně udeřil do chráněného objektu blesk, způsobil požár
a škodu na objektu.

Je revizní technik odpovědný za vzniklou škodu?
ANO / jako odborník v oblasti své odbornosti poskytl v rámci
objednané revize neúplnou informaci. Neúplnost spočívala v
tom, že zákazníka neinformoval o existenci nových technických
požadavcích (ČSN EN 62305), a tedy o možnosti nového
(bezpečnějšího) řešení ochrany před bleskem.
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NPÚ 2012

5, Otázka:
Jsou dostatečně ochráněny komunikační vstupy  měničů  před bleskem            
a přepětím?

Odpověď:
Na vstupech a výstupech měniče FVE není instalována žádná přepěťová 
ochrana a také není připojeno stínění kabelů. Stínění má být připojeno k 
uzeměnní a na jednom konci kabelu spojeno přes bleskojistku. 

NPÚ 2012

Shrnutí
• Ochrana před bleskem pro objekt fotovoltaické elektrárny neodpovídá platným 
ČSN, a tudíž nemůže být naplněna smlouva o dílo. Jsou to tyto normy:

• Chybné určení třídy ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-2                                                                           
a ČSN EN 62305-3, čl.4.1.

• Nebyla navržena žádná jímací soustava podle ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.

• Nebyla dodržena dostatečná vzdálenost podle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3.

• Nedostatečný počet přepěťových ochran na rozhraní zón ochrany před bleskem 
podle ČSN EN 62305-4, čl.4.

• Žádná koordinace přepěťových ochran podle ČSN EN 62305-4, čl.7, příloha C.

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Skrytá vada díla

Poté, co znalec pojišťovny vyhodnotil FVE jako neodpovídající technickým normám 
ČSN, pokusil se objednatel tuto vadu FVE reklamovat u zhotovitele a domoci se jednak 
nároků z vad FVE, jednak náhrady škody způsobené těmito vadami. 

Odpověď zhotovitele ale byla zamítavá. Přesto se objednatel nakonec domohl slevy z 
ceny FVE i náhrady veškeré škody způsobené vadami FVE. 

Rozhodce totiž správně vyhodnotil vadu FVE (spočívající v odchylce od 
technických norem) jako skrytou vadu.

Odpovědnost za škodu
Mgr. Jiří Kaňka

Odpovědnost za škodu způsobená radou odborníka (§ 2950 NOZ):

Kdo jako odborník způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací
nebo škodlivou radou danou za odměnu v oblasti své odbornosti
škodu, je povinen ji nahradit.

Znaky (předpoklady):
 odborník (např. revizní technik, projektant, znalec)
 nesprávná informace / rada
 nebo chybějící informace
 za odměnu (pozor: vykládáno jako smluvní závazek)
 oblast odbornosti

16.10.2013 82

Příklady
Mgr. Jiří Kaňka

2. Revizní technik má zakázku provést revizi systému ochrany před
bleskem. Tento systém byl navržen a zrealizován dle původních
technických norem. Proto technik revizi systému dle těchto norem
také provedl a konstatoval, že systém je bez závad. Z pohledu
tehdejších technických norem byl systém ochrany skutečně bez
vad. Následně udeřil do chráněného objektu blesk, způsobil požár
a škodu na objektu.

Je revizní technik odpovědný za vzniklou škodu?
ANO / jako odborník v oblasti své odbornosti poskytl v rámci
objednané revize neúplnou informaci. Neúplnost spočívala v
tom, že zákazníka neinformoval o existenci nových technických
požadavcích (ČSN EN 62305), a tedy o možnosti nového
(bezpečnějšího) řešení ochrany před bleskem.
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NPÚ 2012

Nedodržení dostatečné vzdálenosti s –
hrozí zavlečení dílčího bleskového proudu do vnitřní instalace

NPÚ 2012

3, Otázka:
Jestliže neodpovídá, tak konkrétně v kterých bodech?

Odpověď:
Návrh, projektová dokumentace  a zpráva o výchozí revizi fotovoltaické
elektrárny neodpovídají smlouvě o dílo v těchto bodech:

- Nedostatečný počet přepěťových ochran na rozhraní zón ochrany před 
bleskem podle ČSN EN 62305-4, čl.4

Při přímých nebo nepřímých úderech blesků hrozí zničení elektronických 
systémů, např. měničů - přepěťové ochrany pouze na stejnosměrných 
vstupech měniče.  

NPÚ 2012

Hlavní rozváděč - přepěťové ochrany SPD typu 1+2  – první výrobce SPD

NPÚ 2012

Rozváděče PR - přepěťové ochrany SPD typu 1+ typu 2  – druhého výrobce 

Skříně MX –
přepěťové ochrany SPD typu 2 –
třetího výrobce 

NPÚ 2012

Měnič – přepěťové ochrany SPD typu 3 na straně AC a DC

Měnič FVE – na komunikačních kabelech –
žádné přepěťové ochrany SPD

NPÚ 2012

Montážní firmou nebyly předloženy žádné materiály, které by dokazovaly vzájemnou koordinací
mezi přepěťovými ochranami (SPD) jednotlivých výrobců SPD. 

Projektant a montážní firma nedoložily splnění přílohy D normy ČSN EN 62305-4, viz. čl.:
- D.2.3 Ochranná vzdálenost při oscilacích lpo;
- D.2.4 Ochranná vzdálenost při indukci lpi;

- překročení ochranné vzdálenosti 10 m - přepěťových ochran SPD, které jsou instalovány v 
rozváděči, a mezi jednotlivými měniči, které jsou odolné podle ČSN EN 61000-6-2, tab. 3 a 4.
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5, Otázka:
Jsou dostatečně ochráněny komunikační vstupy  měničů  před bleskem            
a přepětím?

Odpověď:
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ochrana a také není připojeno stínění kabelů. Stínění má být připojeno k 
uzeměnní a na jednom konci kabelu spojeno přes bleskojistku. 

NPÚ 2012

Shrnutí
• Ochrana před bleskem pro objekt fotovoltaické elektrárny neodpovídá platným 
ČSN, a tudíž nemůže být naplněna smlouva o dílo. Jsou to tyto normy:

• Chybné určení třídy ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-2                                                                           
a ČSN EN 62305-3, čl.4.1.

• Nebyla navržena žádná jímací soustava podle ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.
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Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát
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Skrytá vada díla

Poté, co znalec pojišťovny vyhodnotil FVE jako neodpovídající technickým normám 
ČSN, pokusil se objednatel tuto vadu FVE reklamovat u zhotovitele a domoci se jednak 
nároků z vad FVE, jednak náhrady škody způsobené těmito vadami. 

Odpověď zhotovitele ale byla zamítavá. Přesto se objednatel nakonec domohl slevy z 
ceny FVE i náhrady veškeré škody způsobené vadami FVE. 

Rozhodce totiž správně vyhodnotil vadu FVE (spočívající v odchylce od 
technických norem) jako skrytou vadu.

Odpovědnost za škodu
Mgr. Jiří Kaňka

Odpovědnost za škodu způsobená radou odborníka (§ 2950 NOZ):

Kdo jako odborník způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací
nebo škodlivou radou danou za odměnu v oblasti své odbornosti
škodu, je povinen ji nahradit.

Znaky (předpoklady):
 odborník (např. revizní technik, projektant, znalec)
 nesprávná informace / rada
 nebo chybějící informace
 za odměnu (pozor: vykládáno jako smluvní závazek)
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Příklady
Mgr. Jiří Kaňka

2. Revizní technik má zakázku provést revizi systému ochrany před
bleskem. Tento systém byl navržen a zrealizován dle původních
technických norem. Proto technik revizi systému dle těchto norem
také provedl a konstatoval, že systém je bez závad. Z pohledu
tehdejších technických norem byl systém ochrany skutečně bez
vad. Následně udeřil do chráněného objektu blesk, způsobil požár
a škodu na objektu.

Je revizní technik odpovědný za vzniklou škodu?
ANO / jako odborník v oblasti své odbornosti poskytl v rámci
objednané revize neúplnou informaci. Neúplnost spočívala v
tom, že zákazníka neinformoval o existenci nových technických
požadavcích (ČSN EN 62305), a tedy o možnosti nového
(bezpečnějšího) řešení ochrany před bleskem.
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5, Otázka:
Jsou dostatečně ochráněny komunikační vstupy  měničů  před bleskem            
a přepětím?

Odpověď:
Na vstupech a výstupech měniče FVE není instalována žádná přepěťová 
ochrana a také není připojeno stínění kabelů. Stínění má být připojeno k 
uzeměnní a na jednom konci kabelu spojeno přes bleskojistku. 

NPÚ 2012

Shrnutí
• Ochrana před bleskem pro objekt fotovoltaické elektrárny neodpovídá platným 
ČSN, a tudíž nemůže být naplněna smlouva o dílo. Jsou to tyto normy:

• Chybné určení třídy ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-2                                                                           
a ČSN EN 62305-3, čl.4.1.

• Nebyla navržena žádná jímací soustava podle ČSN EN 62305-3, čl. 5.2.

• Nebyla dodržena dostatečná vzdálenost podle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3.

• Nedostatečný počet přepěťových ochran na rozhraní zón ochrany před bleskem 
podle ČSN EN 62305-4, čl.4.

• Žádná koordinace přepěťových ochran podle ČSN EN 62305-4, čl.7, příloha C.

Chyby při instalaci fotovoltaické elektrárny –
právní posouzení – Mgr. Martin Maňák, advokát

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika

Skrytá vada díla

Poté, co znalec pojišťovny vyhodnotil FVE jako neodpovídající technickým normám 
ČSN, pokusil se objednatel tuto vadu FVE reklamovat u zhotovitele a domoci se jednak 
nároků z vad FVE, jednak náhrady škody způsobené těmito vadami. 

Odpověď zhotovitele ale byla zamítavá. Přesto se objednatel nakonec domohl slevy z 
ceny FVE i náhrady veškeré škody způsobené vadami FVE. 

Rozhodce totiž správně vyhodnotil vadu FVE (spočívající v odchylce od 
technických norem) jako skrytou vadu.

Odpovědnost za škodu
Mgr. Jiří Kaňka

Odpovědnost za škodu způsobená radou odborníka (§ 2950 NOZ):

Kdo jako odborník způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací
nebo škodlivou radou danou za odměnu v oblasti své odbornosti
škodu, je povinen ji nahradit.

Znaky (předpoklady):
 odborník (např. revizní technik, projektant, znalec)
 nesprávná informace / rada
 nebo chybějící informace
 za odměnu (pozor: vykládáno jako smluvní závazek)
 oblast odbornosti
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Příklady
Mgr. Jiří Kaňka

2. Revizní technik má zakázku provést revizi systému ochrany před
bleskem. Tento systém byl navržen a zrealizován dle původních
technických norem. Proto technik revizi systému dle těchto norem
také provedl a konstatoval, že systém je bez závad. Z pohledu
tehdejších technických norem byl systém ochrany skutečně bez
vad. Následně udeřil do chráněného objektu blesk, způsobil požár
a škodu na objektu.

Je revizní technik odpovědný za vzniklou škodu?
ANO / jako odborník v oblasti své odbornosti poskytl v rámci
objednané revize neúplnou informaci. Neúplnost spočívala v
tom, že zákazníka neinformoval o existenci nových technických
požadavcích (ČSN EN 62305), a tedy o možnosti nového
(bezpečnějšího) řešení ochrany před bleskem.
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