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Soudní znalec před soudem
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, soudní znalec

Znalec (soudní) před soudem

Aleš Vémola

„Elektrotechnik mezi paragrafy“ 

UNIE soudních znalců  
24. 10. 2017, Hotel Pramen Praha 9 

Úvodem 

Ze specifického postavení znalectví vyplývají i specifické                     
požadavky na znalce, kterými se liší od experta, který                                      
pracuje v rámci svého oboru.  
Znalec stejně jako expert musí mít hluboké odborné znalosti.  
Znalec však musí být navíc vybaven specifickými                                       
kompetencemi, které souvisejí se způsobem využití                                       
výsledků jeho práce jak při zpracování znaleckého posudku,                                      
tak při jeho stvrzování před soudem. 

2
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Znalec musí být schopen: 

•  výsledky řešení složitých znaleckých problémů            
transformovat do podoby, jež je srozumitelná široké                    
laické veřejnosti, zejména účastníkům řízení, 

•  řešení znaleckého problému provést v souladu s právními 
předpisy, které upravují výkon znalecké činnosti,                          
i v souladu s procesními předpisy, které upravují postup           
OVM (v souladu s trestním řádem, občanským soudním           
řádem atd.),

 a to i při stvrzování znaleckého posudku před soudem.

3

Znalecký posudek je obvykle třeba obhájit před soudem  

4

a to z pohledu procesních předpisů, nebo v případech, že           
jedna strana se závěry posudku nesouhlasí. 
Obhajoba posudku před soudem, výslech znalce je nejtěžší             
fází znalecké činnosti. 
I posudek, který nebylo obtížné napsat, může být obtížné jej 
obhájit před soudem či stranou soudního jednání, která má 
k závěrům posudku výhrady a nechala si od fundovaného           
znalce z oboru poradit. Jistě tomu bude v případech, kdy           
vznikají pochybnosti o správnosti či úplnosti posudku. 
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Soud může vyslýchat jako znalce jen osobu, která je                          
v procesním postavení znalce. I přes tuto známou skutečnost 
dochází k situacím, kdy soud přistupuje k výslechu znalce                
jako svědka! Na takový výslech by znalec neměl přistoupit! 
O zkušenostech z obhajoby znaleckých posudků                          
před soudem se bude autor snažit podělit s účastníky semináře 
v krátkém sdělení s množstvím praktických příkladů. 
Na závěr sdělení bude informace o obecných znaleckých 
problémech z pohledu profesního spolku AZO ČR. 

Znalecký posudek je obvykle třeba obhájit před soudem  

DĚKUJI ZA POZORNOST

6

Kontakt:  ales.vemola@usi.vutbr.cz
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Mechanizmy úrazu elektrickým proudem  
a jejich vyhodnocení

ANOTACE PŘEDNÁŠKY
Úrazy elektrickým proudem patří k nejzávažnějším traumatům v popáleninové medicíně. Léčba těchto úrazů je 
dlouhodobá a technicky a materiálově velmi náročná. Klinika popáleninové medicíny FNKV je superspecializova-
né pracoviště se spádovou oblastí cca 6,5 mil obyvatel, kde se popáleniny elektrickým proudem centralizují.

Výsledné působení elektrického proudu na  organismus je dáno kombinací několika faktorů: napětí, velikosti 
proudu, typu proudu, místu průchodu, délce kontaktu, odporu tkáně v místě kontaktu a individuální vní-
mavosti. Úrazy elektrickým proudem rozdělujeme dle hodnoty napětí zdroje na úrazy nízkým napětím (do 1 kV) 
a vysokým napětím (nad 1 kV). Pacient může být popálen přímým kontaktem se zdrojem proudu, elektrickým 
obloukem nebo plamenem při vznícení šatů způsobeným elektrickým obloukem. V případě průchodu elektric-
kého proudu organismem dochází k uvolňování tepla. Množství uvolněné energie (tepla) je přímo úměrné rezi-
stenci tkání. Největší odpor kladou elektrickému proudu kosti, a proto je největší poškození svalů v okolí kostí, 
zvláště v místech, kde jsou kosti blízko u sebe, jako je předloktí a bérec. Nejmenší rezistenci kladou nervy a cévy. 
Poškození nervů a  cév je velmi časté a  způsobuje u  pacientů poruchu funkce periferního nervového systému. 
U poškození cév dominuje tendence vytvářet tromby (sraženiny), které brání adekvátnímu průtoku krve do tkání. 
Změny se dějí ale i na buněčné úrovni, kdy jsou buňky vystaveny suprafyziologickému elektrickému poli a dochá-
zí k poškození buněčné membrány. 
  
Nejzávažnější traumata zaznamenáváme po průchodu vysokého napětí, kde jsou kromě devastujícího poranění 
měkkých tkání poškozeny i jiné orgány jako je srdeční sval, ledviny atd. Z poškozených svalů se uvolňuje barvivo 
myoglobin, který se může vysrážet v ledvinách a ireverzibilně ledviny poškodit. U úrazů vysokým napětím (při kon-
taktu z dráty vedení) jsou častá i přidružená poranění skeletu a orgánů pramenících z pádu z výšky. Léčba úrazů 
elektrickým proudem je založena na multidisciplinární intenzivní péči a radikální chirurgické strategii - nekrekto-
miích (odstranění mrtvé tkáně), amputacích a krytím defektů kožními transplantáty nebo místními či vzdálenými 
kožními laloky. Strategie léčby je značně individuální a i přes to je riziko amputací až v 65%.  

Následky úrazu jsou často celoživotní a spočívají v jizevnatých deformitách a funkčních poruchách pramenících 
ze ztráty končetin nebo poškození nervů. 

Autoři přednášky prezentují na  jednotlivých kazuistikách způsoby léčby s  možnými komplikacemi a  důsledky 
na pacienta ve vztahu k jeho návratu do běžného života.   

MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., přednosta Kliniky popáleninové medicíny FNKV Praha u 3. LFUK
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Nové a připravované normy v roce 2017/2018 
a výhled do budoucna

Ing. Pavel Vojík, ÚNMZ Praha, tajemník TNK 22, soudní znalec, člen UNIE SZ

NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NORMY
2017/2018

Ing. Pavel Vojík                                  
email: vojik@unmz.cz                      
tel: 221 802 254                                

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACE, METROLOGII A STÁTNÍ 
ZKUŠEBNICTVÍ
Odbor technické normalizace          
Oddělení elektrotechniky                 
www.unmz.cz

Obsah

— Jak vznikají normy;
— Harmonizované normy a harmonizační dokumenty;
— Jsou normy obecně závazné;
— Nové a připravované normy;
— Veřejné připomínkování návrhů elektrotechnický norem.
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Jak vznikají ČSN

Vlastní (národní) tvorbou

„čistá“ ČSN

Orgány 
státní 
správy

Odborná 
pracoviště 
a profesní 

svazy

Odborná 
veřejnost

Převzetím mezinárodních (evropských) norem

ČSN IEC …. nebo EN …..

Projednání a 
schválení

Zpracování 
překladu

Mezinárodní 
(evropské) 

normy

Jak vznikají ČSN
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Převzetím mezinárodních a evropských norem

Mezinárodní 
norma

Evropská 
norma

ČSN EN …

Jak vznikají ČSN

- normy vypracované na základě mandátu udělovaného 
Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu;

- tento mandát je udělován evropským standardizačním 
komisím (CEN, CENELEC nebo ETSI);

- seznamy harmonizovaných norem jsou zveřejňovány                       
v Úředním věstníku EU a také ve Věstníku ÚNMZ
(například viz http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_226_R_0004&from=CS)

Co jsou to „Harmonizované“ normy
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• normativní dokument přijatý CENELEC;

Členské státy mají povinnost:
– zavést jej na národní úrovni alespoň formou zveřejnění čísla          

a názvu HD;
– zrušit konfliktní národní normy.

Po splnění těchto povinností je na volbě člena:
- zda ponechá v platnosti národní normu (normy) upravující 

problematiku řešenou v rámci HD (není-li v rozporu s HD); nebo 
- ji zruší a vydá novou normou zavádějící HD.

Číslo, název a datum každé takové národní normy se musí oznámit 
Řídicímu centru CEN-CENELEC.

Co jsou to „Harmonizační“ dokumenty

Nejrozšířenějším harmonizační dokumentem v ČR je soubor 
harmonizačních dokumentů:

HD 60364

zaváděný do ČSN jako soubor 

ČSN 33 2000

Proč hovoříme o harmonizačních dokumentech?
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Technická specifikace (TS)
dokument přijatý CEN, CENELEC, ISO nebo IEC, s možností budoucí 
dohody o evropské nebo mezinárodní normě, pro niž však v současné 
době:

‒ nelze získat potřebnou podporu ke schválení jako evropské nebo 
mezinárodní normy;

– jsou pochybnosti o tom, zda je dosaženo konsenzu;
– předmětná záležitost je stále ve stadiu technického vývoje;
– existuje jiný důvod znemožňující její okamžité vydání jako evropské 

nebo mezinárodní normy.

Zveřejňování schválených dokumentů informativního 
charakteru (TS, TR)

Technická specifikace (TS)
V případě vydání technické specifikace musí být splněny následující podmínky:
‒ na národní úrovni se oznamuje, avšak konfliktní národní normy mohou 

zůstat v platnosti;
‒ nesmí být v rozporu s EN/HD, ISO a IEC;
‒ prověřuje se minimálně každé tři roky;
‒ nevydávají se k ní změny.

Může se vydat a pak se vydává jako ČSN nebo ČSN P
např. ČSN CLC/TS 50349:2005  Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace

kde se dokument oznamuje?
http://www.unmz.cz/urad/vydane-evropske-normy

Zveřejňování schválených dokumentů informativního 
charakteru (TS, TR)
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Technická zpráva (TR)
Dokument přijatý CEN, CENELEC, ETSI, ISO nebo IEC, obsahující soubor údajů 
jiného druhu než údaje obvykle vydávané jako evropské nebo mezinárodní 
normy nebo technické specifikace.
Vzhledem k charakteru údajů, které obsahuje není v době dokončení 
dokumentu vhodné ho publikovat jako evropskou nebo mezinárodní normu 
nebo technickou specifikaci.

Národní normalizační organizace nemá povinnost technickou zprávu 
oznamovat na národní úrovni. 
Pokud se přejímá na národní úrovni, vydává se zpravidla jako technická 
normalizační informace. 
Ve výjimečných případech, lze tuto TR vydat převzetím do ČSN pod označením 
ČSN CEN/TR, ČSN CLC/TR, ČSN ISO/TR nebo ČSN IEC/TR.

Zveřejňování schválených dokumentů informativního 
charakteru (TS, TR)

Jak se správně zapisuje norma do revizní zprávy

- Plný zápis:
- ČSN 33 2000-5-53:1994
- ČSN 33 2000-5-53:2016
- ČSN 33 2000-5-53 ed. 2:2016
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007/Z1:2010

- Zkrácený zápis:
- ČSN 33 2000-5-53
- ČSN 33 2000-5-53 ed. 2
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1
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Závaznost norem

Jsou české technické normy obecně závazné?

ČSN je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro 
opakované nebo stálé použití vytvořený podle zákona č. 22/1997 Sb. 
a označený písemným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno 
ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví (dále jen ÚNMZ).

České normy nejsou, tak jako jiné normy jinde ve světě, obecně 
závazné.

Nicméně, existují případy, kdy povinnost dodržovat požadavky 
uvedené v českých technických normách vyplývá z jiného právního 
aktu, jako jsou:
• právní předpisy (je v zájmu všech, ale především firem 

poskytujících elektromontážní služby, dodržovat ustanovení ČSN 
týkající se zejména ochrany oprávněného zájmu, tj. zájmu 
na ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob a zvířat, majetku 
a životního prostředí);

• smlouvy;
• rozhodnutí správního orgánu.

Závaznost norem
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právní předpisy (např. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon))
• § 160 Provádění staveb
(1) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její 
realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud 
v odstavcích 3 a 4 není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce 
na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění49), vykonávaly 
jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
(2) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím 
nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 
technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností 
k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů.

Závaznost norem

– ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

(Věstník č. 1/2018)
– ČSN EN 62745

Bezpečnost strojních zařízení - Obecné požadavky na bezdrátové řídicí 
systémy strojních zařízení

(Věstník č. 1/2018)
– ČSN 33 2000-7-708 ed. 4

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště 
a obdobné lokality

(Věstník č. 2/2018)

Nové a připravované technické normy 
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– ČSN 33 2000-7-704 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích 
a demolicích

(Věstník č. ?/2018)
– ČSN 33 2000-7-713

Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek

(Věstník č. ?/2018)
– ČSN EN 60664-3 ed. 2

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných 
vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

(Věstník č. 12/2017)

Nové a připravované technické normy 

− ČSN EN 60204-1
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné 
požadavky

(Věstník č. ?/2018)
− ČSN 33 2000-7-721

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a obytných 
přívěsech

(Věstník č. ?/2018)
− ČSN EN 62561-1 ed. 2

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky 
na spojovací součásti

(Věstník č. 1/2018)

Nové a připravované technické normy 
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− ČSN EN 62561-3 ed. 2
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Součásti systému 
ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

(Věstník č. 4/2018)
− ČSN 33 2000-1/A11

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/A11

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření                
pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

(Věstník č. 5/2018)

Nové a připravované technické normy 

− ČSN 33 2000-4-46 ed. 3/A11
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování          
a spínání

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/A12

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Všeobecné předpisy

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN 33 2000-5-53 ed. 2/A11

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Spínací a řídicí přístroje

(Věstník č. 5/2018)

Nové a připravované technické normy 
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− ČSN 33 2000-5-54 ed. 3/A11
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN 33 2000-5-56 ed. 2/A12

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN 33 2000-5-537 ed. 2/A11

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování 
- Oddíl 537: Odpojování a spínání

(Věstník č. 5/2018)

Nové a připravované technické normy 

− ČSN 33 2000-5-559 ed. 2/A11
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN 33 2000-6 ed. 2/A12

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
(Věstník č. 5/2018)

− ČSN 33 2000-7-701 ed. 2/A12
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

(Věstník č. 5/2018)

Nové a připravované technické normy 
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− ČSN 33 2000-7-704 ed. 2/A11
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN 33 2000-7-705 ed. 2/A12

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení 

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN 33 2000-7-708 ed. 3/A11

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště 
a obdobné lokality

(Věstník č. 5/2018)

Nové a připravované technické normy 

− ČSN 33 2000-7-709/A11
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN 33 2000-7-715/A11

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím 

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN 33 2000-7-718/A12

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím 

(Věstník č. 5/2018)

Nové a připravované technické normy 
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− ČSN 33 2000-7-729/A12
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN 33 2000-7-740/A11

Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová 
a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby 
zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech

(Věstník č. 5/2018)
− ČSN EN 62561-5 ed. 2

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky 
na revizní skříně a provedení zemničů

(Věstník č. ?/2018)

Nové a připravované technické normy 

- ČSN EN 62561-4 ed. 2
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky 
na podpěry vodičů 

(Věstník č. ?/2018)
− ČSN IEC 60050-726/A1

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení 
a vlnovody 

(Věstník č. ?/2018)
− ČSN EN 60204-1 ed. 3

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné 
požadavky

(Věstník č. ?/2018)

Nové a připravované technické normy 
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− ČSN EN 62745
Bezpečnost strojních zařízení - Obecné požadavky na bezdrátové řídicí 
systémy strojních zařízení

(Věstník č. 1/2018)
− ČSN EN 50620

Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla 
(Věstník č. 11/2017)

− ČSN EN 50288-12-1
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci 
a řízení - Část 12-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 2 000 MHz 
- Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

(Věstník č. 5/2018)

Nové a připravované technické normy 

− ČSN EN 60034-12
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových
trojfázových asynchronních motorů nakrátko

(Věstník č. 12/2017)
− ČSN EN 62271-100 ed. 2/A2

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého 
proudu

(Věstník č. 4/2018)
− ČSN EN 62271-1 ed. 2

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení 
pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

(Věstník č. ?/2018) 

Nové a připravované technické normy 
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− ČSN IEC 50 (161)/A6
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická 
kompatibilita

(Věstník č. ?/2018)
− ČSN IEC 60050-300/A3

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření 
a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: 
Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických 
měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje 

(Věstník č. ?/2018)
− ČSN EN 50380 ed. 2

Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly 
(Věstník č. 7/2018)

Nové a připravované technické normy 

− ČSN EN 61724-1
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování

(Věstník č. 1/2018)
− ČSN IEC 60050-726/A2

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení 
a vlnovody 

(Věstník č. ?/2018)
− ČSN EN 60730-2-13 ed. 3

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely -
Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

(Věstník č. ?/2018)

Nové a připravované technické normy 
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− ČSN EN 60730-2-14 ed. 2
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely -
Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

(Věstník č. ?/2018)
− ČSN EN 60730-2-15 ed. 3

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely -
Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení 
prosnímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

(Věstník č. ?/2018)

Nové a připravované technické normy 

 do tvorby norem se může zapojit každý, kdo má o to zájem
 zapojit se je možné na:

 národní úrovni
 informace o zahájení zpracování návrhů českých technických 

norem je zveřejňována ve Věstníku Úřadu;
 přihlásit se je možné do 4 týdnů od zveřejnění návrhu                            

u zpracovatele návrhu.
 mezinárodní úrovni

 registrací do systému připomínkování návrhů technických norem  
projekt E-COMMENTS (http://draft.unmz.cz);

 případně přímo zasláním žádosti na ÚNMZ (email: 
vojik@unmz.cz).

Kdo a jak se může zapojit do tvorby norem
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Systém veřejného připomínkování návrhů technických norem

Otázky ?

DĚKUJI ZA POZORNOST
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Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika, člen předsednictva UNIE SZ, člen TNK 22

Stanovení  postupů při provádění revizí el. zařízení                
v pohledu nových předpisů

a důvody, proč provádět revize ve starších 
domovních instalacích

ING.MILOSLAV VALENA
soudní znalec v oboru elektrotechnika

Člen TNK 22 při ÚNMZ Praha
Člen Hospodářské komory České republiky a člen představenstva OHK Kladno

Místopředseda a člen předsednictva UNIE SOUDNÍCH ZNALCŮ
Člen KOMORY BOZ a PO

Upozornění posluchačům

Příklady z praxe včetně příslušné 
fotografické dokumentace a autorské 
texty, které jsou součástí této přednášky 
budou uvedeny až v jejím průběhu 
na semináři firmy UNIT Pardubice s.r.o. 
24.10.2017 v Praze

Ing. Valena

Starší elektrická instalace z pohledu  
nových předpisů a norem a z toho vyplývající 

rizika pro práci revizního technika
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TAKŽE ZŮSTÁVÁME V KLIDU, A V POHODĚ 
VYRÁŽÍME - nová ČSN 332000-6 ed.2 už čeká !!!

© ing.valena

ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 byla vydána 
ve Věstníku ÚNMZ č. 3/2017 - česky

STN 33 2000-6 ed.2: 2017 byla vydána             
k 1.1.2017 - anglicky

Trestní právo kontra odpovědnost 
revizního technika

© ing.valena

Specifika práce revizní technika:

• Kontroluje činnost jiných osob
• S dokumentací je odkázán na 

provozovatele revidovaného zařízení
• Z hlediska trest. práva však každý nese 

své povinnosti sám a je tedy sám 
odpovědný za to, že budou splněny.
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Ale za všechno revizní technik přece 
jenom neodpovídá !!!

© ing.valena

revizní technik nemůže odpovídat               
za všechny škody od jím revidovaného 

zařízení, revize je jeho individuální 
povinností, takže příkazy nadřízených 
ho nemohou této povinnosti a následné 

odpovědnosti zbavit.

Info: Nová ČSN 332000-6 ed.2
info: ÚNMZ Ing. Vojík

© ing.valena

ČSN 33 2000-6 ed.2:2017 byla vydána ve Věstníku ÚNMZ č. 3/2017

Platnost normy:
- obecně začíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud 

není určeno jinak

ČSN 33 2000-6:2007 
- bude platit SOUBĚŽNĚ s novou normou
- bude zrušena 1. června 2019.

Po tomto datu už nebude možné tuto normu používat pro provádění 
výchozích a pravidelných revizí. 
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OPRAVA A REKONSTRUKCE  ELEKTRICKÉ 
INSTALACE V POHLEDU STARŠÍCH INSTALACÍ
v pohledu revizního technika a soudního znalce

© ing.valena

ZÁSADNÍ ROZDÍL MEZI REKONSTRUKCÍ 
A OPRAVOU ELEKTRICKÝCH 

ROZVODŮ (INSTALACÍ)
OPRAVA REKONSTRUKCE

PODLE PŘEDPISŮ A ČSN PLATNÝCH         NOVÁ ZAŘÍZENÍ - PODLE SOUČASNĚ
V DOBĚ UVEDENÍ EZ DO PROVOZU            PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM
NEPLATÍ PRO EZ V PROSTORÁCH              ZMĚNA TECH.PARAMETRŮ NEBO
S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU                            ZMĚNA FUNKCE A ÚČELU
(nařízení vlády 406/2004 Sb.)

ÚDRŽBA
Názvosloví ČSN 332000-6

POZOR změna ČSN 332000-6 ed.2

ČSN 332000-6 při opravách                              
a rekonstrukcích v Česku
POZOR- UŽ JE NOVÁ ČSN 332000-6 ed.2

© ing.valena

PLATÍ PRO:
VÝCHOZÍ I PRAVIDELNÉ REVIZE ELEKTRICKÝCH

INSTALACÍ NN TJ.
SESTAV VZÁJEMNĚ SPOJENÝCH EL.ZAŘÍZENÍ 

(PŘEDMĚTŮ),KTERÉ MAJÍ KOORDINOVANÉ
CHARAKTERISTIKY,SLOUŽÍCÍ K PLNĚNÍ JEDNOHO

NEBO NĚKOLIKA URČENÝCH ÚKOLŮ
NEPLATÍ PRO:

REVIZE PŘIPOJENÝCH EL. ZAŘÍZENÍ I PŘESTO, ŽE
REVIZE PŘIPOJENÝCH TECHN. ZAŘÍZENÍ MŮŽE 

BÝT S REVIZÍ EL. INSTALACE SPOJENA.
Zařízení vysokého napětí
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A co není ani nové ani 
rekonstruované zařízení?

© ing.valena

„Za nová ani rekonstruovaná“ elektrická 
zařízení pro účely této normy se nepovažuje 
rozšíření existujícího elektrického obvodu 
NN, které nevyžaduje změnu jištění. Zpráva 

o výchozí revizi nahrazuje v tomto případě 
záznam o kontrole s podpisem pověřeného 

pracovníka“.

OPRAVA EL. ROZVODŮ
© ing.valena

OBNOVENÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ
UVEDENÍ ROZVODU DO VYHOVUJÍCÍHO STAVU VZTAŽENÉMU KE STAVU 

PŮVODNÍMU
ODSTRANĚNÍ FUNKČNÍCH, VZHLEDOVÝCH A BEZPEČNOSTNÍ NEDOSTATKŮ

OPRAVOU JE I ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU NN NEVYŽADUJÍCÍ ZMĚNU 
JIŠTĚNÍ

ZÁZNAM O KONTROLE DLE ČL.2.7.ČSN 331500 (stále platné)
U OPRAV ZAŘÍZENÍ MAJÍCÍ VLIV NA BEZPEČNOST

PÍSEMNÝ DOKLAD O VÝSLEDKU PROVEDENÉ KONTROLY OBSAHUJÍCÍ SOUPIS 
ÚKONŮ - JE Z NĚJ PATRNÝ STAV EZ V ROZSAHU TĚCHTO ÚKONŮ

JE PODEPSANÝ POVĚŘENÝM PRACOVNÍKEM
MOŽNÝ PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY

MOŽNÉ ZNEUŽITÍ ZÁZNAMU PROVOZOVATELEM MÍSTO REVIZNÍ ZPRÁVY
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ČSN 332000-6 A ZÁZNAM O KONTROLE
© ing.valena

PLATÍ POUZE PRO ELEKTRICKÉ 
INSTALACE!!!

NEPLATÍ PRO NOVÉ HROMOSVODY A ANI PRO ZAŘÍZENÍ 
PŘIPOJENÁ Z TÉTO INSTALACE

VÝCHOZÍ REVIZE SE PROVÁDÍ TÉŽ PO UKONČENÍ OPRAV, KDE 
NESTAČÍ PROVĚŘENÍ KONTROLOU DLE čl.2.7. ČSN 331500

POZOR !!!
OZNAČENÍ PROJEKTŮ NA OPRAVY NÁZVEM REKONSTRUKCE

MOŽNÝ PROBLÉM S PLATNOSTÍ NOVÝCH NOREM
ZEJMÉNA POŽÁRNÍ PŘEDPISY, VNĚJŠÍ VLIVY……… 

Zpracování revizní zprávy v současnosti
formální požadavky - srozumitelnost, přístroje

© ing.valena

Srozumitelnost revizní zprávy
• Srozumitelnost pro provozovatele - většinou 

laik
• Neschovávat se za nesrozumitelný odborný 

text
Použité přístroje a jejich kalibrace
• Jednoznačné určení přístroje i kalibrace
• Nepřidávat kalibrační listy do revizní zprávy
• Vhodnost přístrojů pro to které měření
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Revizní technik a kdo je víc, ale …..?
© ing.valena

• Revizní technik není soudní znalec!!!

• Revizní technik nesmí nařizovat - pouze 
doporučovat řešení - jen signalizuje 
provozovateli pokud možno objektivní 
stav svěřeného el. zařízení

Revizní technik a kdo je víc, ale …..?
© ing.valena

Pište revizní zprávu tak, aby jí rozuměl                       
i soudce trestního nebo občanského senátu, 

před kterým jí budete obhajovat. 
Mějte na zřeteli, že je to právník a o elektrice ví 

nejvíce to, že jezdí v Praze (Bratislavě)                   
po kolejích a stojí 32 Kč (cca 0,90 euro)

A někteří naši zákazníci nejsou ani právníci
Ale !!!

zase si myslí, že všechno spraví peníze,
Což se jim i občas daří, že?
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REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉ 
INSTALACE

© ing.valena

ZÁSADNĚ JE NUTNO VŽDY POSTUPOVAT PODLE              
V SOUČASNOSTI PLATNÝCH ČSN!!!

DEFINICE REKONSTRUKCE V ČSN 331500
+ mezinárodní elektrotechnický slovník

Spojení veškerých technických a administrativních činností včetně kontrol 
zaměřených na zachování daného předmětu ve stavu, nebo na obnovení jeho 

stavu, ve kterém je schopný vykonávat požadovanou funkci
VIZ TÉŽ ČSN EN 50110-1 ed.3

OPRAVNÁ ÚDRŽBA                           PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA
Nastává až v případě poruchy             Řád preventivní údržby - ČSN 331500
Až do poruchy všichni v klidu               Prodloužení lhůt revizí + pravidelné 

kontroly v mezidobí („záznam“)

VÝCHOZÍ REVIZE - PROHLÍDKA
© ing.valena

PŘEZKOUMÁNÍ EL. INSTALACE S VYUŽITÍM VŠECH 
SMYSLŮ A VEŠKERÉHO DŮVTIPU , ZDA JE ŘÁDNĚ 

PROVEDENA

PROVÁDÍ SE PŘED ZKOUŠENÍM, OBVYKLE BEZ NAPĚTÍ

POTVRZUJE,ŽE TRVALE PŘIPOJENÉ EL.PŘEDMĚTY
VYHOVUJÍ BEZPEČNOSTNÍM POŽADAVKŮM PŘÍSLUŠNÝCH NOREM 

(VÝROBCE, CERTIFIKÁTY …)

JSOU ŘÁDNĚ ZVOLENY V SOULADU S IEC 60364 A NÁVODY VÝROBCŮ, 
NEJSOU VIDITELNĚ POŠKOZENY
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ROZDĚLENÍ PROHLÍDKY - 1
podle nové ČSN 33 2000-6 ed.2

© ing.valena

Prohlídka musí zahrnovat alespoň tyto náležitosti:
• Způsob ochrany před úrazem
• Použití požárních přepážek
• Volby vodičů s ohledem na zatížitelnost a úbytek
• Volby seřízení, selektivitu, koordinaci ochranných 

přístrojů
• Volba, umístění a instalace přepěť. ochran
• Volba, umístění instalaci odpoj. a spín. přístrojů
• Volba ochran. Opatření podle vnějších vlivů
• Označení nulových a ochranných vodičů
• Vybavení schématy, výstražnými nápisy atd.
• Označení obvodů, ochran. Přístrojů atd.
• Odpovídající způsob zakončování a spojování 

vodičů

ROZDĚLENÍ PROHLÍDKY - 2
podle nové ČSN 33 2000-6 ed.2

© ing.valena

• Volba a instalace uzemnění, ochran. vodičů a jejich 
připojování

• Přístupnost zařízení z hlediska ovládání a údržby
• Opatření proti elektromagnetickému rušení
• Spojení neživých částí s uzemněním
• Volba stavu el. vedení
• Všechny SPECIÁLNÍ požadavky pro jednoúčelová 

zařízení podle části 7 - POZOR VŠECHNY 
POŽADAVKY!!!



37

POZOR!!!
© ing.valena

Neopisovat do revize detailně rozsah 
prohlídky podle textů ČSN 2000-6 i ed.2!!!

V praxi nelze skoro nikdy dodržet

Jen skutečně provedenou prohlídku, 
ostatní klidně přiznat

Prohlídka protipožárních přepážek -
opravy a rekonstrukce

© ing.valena

• Prohlídka protipožárních opatření spočívá
především v kontrole jen viditelných
nedostatků v provedení například 
protipožárních přepážek či ucpávek, 
především podle požadavků projektové 
dokumentace, PROVEDENÍ DOKLÁDÁ FIRMA 

• VARUJI!!!! V žádném případě sami 
neposuzujte vlastnosti požárních přepážek či 
ucpávek, jejich požární odolnost, provedení 
nebo umístění.

• Totéž u krytí el. zařízení
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Hořlavost podkladů v revizi
© ing.valena

• Stejně tak hořlavost podkladů může revizní 
technik posoudit dle dokumentace, atestů 
nebo na základě příslušného označení 
konkrétního materiálu (nyní ČSN EN 13501-1 
ed.2- reakce na oheň). POROVNÁNÍ S DŘÍVE PLATNOU ČSN 730823

• Výhodnost evropských bezpečnostních listů

• Prakticky se revizní technik vyjádří k podložení přístrojů 
na hořlavém podkladě, ale posouzení použité 
podložky je již mimo jeho působnost.

POZOR!!!
© ing.valena

• Při revizích v prostorách s nebezpečím požáru nebo 
výbuchu nelze opominout i ostatní vnější vlivy                
v prostoru, které jsou nedílnou součástí souboru 
všech vnějších vlivů v těchto prostorách. 

• Např.: prostory s nebezpečím požáru úzce souvisí 
třeba s nebezpečím úniku (požární únikové cesty), 
respektive hořlavé podklady souvisí třeba                       
s kladením vodičů i v kabelových kanálech                        
a prostorách případně s nebezpečím kontaminace           
(při požárech či výbuchách)

• Problematika obloukových ochran AFDD-ČSN 
332000-4-42 ed.2+Z1- NOVINKA!!!
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k revizím instalací nových i stávajících 
kabelových kanálů a prostorů

© ing.valena

V revizi vždy vymezit rozsah revize v KK či v KP
- Bez dokumentace být velmi opatrný-jen 
viditelné a jasné závady

- V žádném případě neposuzovat požární provedení 
či požární odolnost jednotlivých přepážek, ucpávek 
či prostupů, krytí el. zařízení

- nevydávat revizní zprávu jen jako „PAPÍR“
- atesty a protokoly týkající se revize vždy jako
číslovaná Příloha rev. zprávy- první se po revizi ztrácejí

PRAVIDELNÁ REVIZE
KAPITOLA 62-PO OPRAVĚ - i ed.2

© ing.valena

PROVÁDÍ SE PODROBNÉ PŘEZKOUMÁNÍ INSTALACE,
ZÁSADNĚ BEZ DEMONTÁŽE, NEBO JEN 

S ČÁSTEČNOU

PROVÁDĚJÍ  SE PŘÍSLUŠNÉ ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

DALŠÍ MĚŘENÍ SE PROVÁDĚJÍ:

PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB,OCHRANĚ 
PROTI POŽÁRU,POTVRZENÍ NEPOŠKOZENÉ 
INSTALACE,URČENÍ ZÁVAD V INSTALACI…
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ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY
© ing.valena

ČSN 331500 čl. 3.3
- Možnost prodloužení lhůt revizí až 2x
-- Podmínka: písemné záznamy s podpisem odpov. osoby

pravidelné kontroly v termínu původní revize
Nutná pravidelná kontrola a údržba v podniku

- Lze tam napsat celý systém bezpečnosti: kontrol, 
revizí, údržby, metrologický řád, revize spotřebičů, nářadí, 
prostředí - vnější vlivy, lhůty revizí, plánování oprav a 
údržby atd.(ISO ???)

- Není problém s orgány dozoru x nesmí být měkčí než 
norma či předpis

POZOR - NELZE POUŽÍT PRO POŽÁR A  VÝBUCH !!!

Moje pravidlo
© ing.valena

Jakoukoliv dokumentaci, podklady, předpisy 
a podobně získané před a během revize buď 
přikládám jako číslovanou přílohu               
k revizní zprávě nebo do vlastního archivu 
(kopie, sken, foto….).
Pokouším se také každou spornou závadu či 
nedostatek fotograficky podchytit, případně 
provádím videozáznam digitální kamerou             
do vlastního archivu.

A upozorňuji - není to ztráta času!!!
Pár příkladů dále ……… až na přednášce 
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Připojení nové instalace 
ze stávajícího rozváděče v projektu

© ing.valena

Současný stav:
Nikdo neřeší připojení nové či 
rekonstruované instalace ze stávajících 
rozváděčů 
Chyba projektanta: píše do projektu, že 
se nově osadí (rozšíří, vymění) stávající 
rozváděč o nové jistící a ochranné 
prvky

Připojení nové instalace ze stávajícího 
rozváděče v projektu a v revizi

© ing.valena

Možný způsob záznamu:
• Nová instalace je připojena 

ze stávajícího rezervního vývodu (jističe) 
beze změny jištění

Nebo
• Nepřipojené původní jističe jsou 

nahražené novými jističi se stejnou 
proudovou hodnotou

Atd. 
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ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI MUSÍ OBSAHOVAT i též 
ed.2:

© ing.valena

-ZÁZNAMY O PROHLÍDKÁCH

-ZÁZNAMY O ZKOUŠENÝCH OBVODECH (každý obvod s výsledky..)

-revizní technik musí dát zprávu s výsledky a záznamy osobě, která práci                       
na instalaci nařídila

DOPORUČENÍ DALŠÍ LHŮTY PRAVIDELNÉ REVIZE

PŘÍLOHY F, G, H - VZOROVÉ FORMULÁŘE 
(vhodné pro instalace, ale v praxi téměř 

nepoužitelné -
(podle nové ČSN zcela nepoužitelné!!!)

Zpracování revizní zprávy v současnosti
texty v revizní zprávě - JEN velmi malý výběr, 

související s opravou či rekonstrukcí
© ing.valena

Tyto texty by nevznikaly v případě, že by byly dodržovány 
příslušné zákony, nařízení i normy všemi účastníky, kteří se 

pohybují okolo montáží a oprav el. zařízení a naši zákazníci by 
požadovali všechno to, na co mají nárok ze zákona a neměli by 

jenom jediné kritérium:
CENA CO NEJLEVNĚJŠÍ x ALE KVALITA CO NEJVYŠŠÍ - PŘÍMO           

Z ŘÍŠE SNŮ !!!
A vzorem největším  je naše státní správa

A revizní technik je vždy na konci řetězce !!!
A právníci jsou čím dál lepší a dražší !!!

!!!A nová ČSN 33 2000-6 ed. 2 textů bude 
potřebovat ještě více!!!
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TEXT - PROHLÍDKA - NEPŘÍSTUPNÉ ZAŘÍZENÍ 
- jen u pravidelné revize

© ing.valena

Revize se týká pouze částí instalací              
při revizi přístupných ze strany 

provozovatele. Upozorňuji provozovatele 
(investora, majitele…), že instalaci 
v nepřístupných prostorách nebylo 

možné posoudit podle zásad prohlídky            
a ani provést zkoušení či měření                   

ve smyslu ČSN 33 2000-6 a nejsou tak 
předmětem této revizní zprávy.

TEXT - PROHLÍDKA BEZ TECHNICKÉ DOKUMENTACE 
- S rizikem a jen u pravidelné revize

© ing.valena

Vzhledem k tomu, že nebyla předložena technická dokumentace 
skutečného provedení ani další doklady požadované k revizi, 

nebylo při prohlídce možné dostatečně objektivně 
posoudit účinnost předřazeného jištění, jeho 

selektivitu či vhodnost vzhledem k použitým vedením, 
kabelům a vodičům, k jejich uložení z hlediska zatížitelnosti, 

hořlavosti podkladů. 

Rovněž nelze objektivně posoudit stav a vhodnost 
provedení jednotlivých zařízení do daného prostředí 

s ohledem na určené nebo předpokládané vnější vlivy                            
a použitá ochranná opatření k zajištění 

dostatečné ochrany před úrazem elektrickým 
proudem. 
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PROKAZATELNÉ  SEZNÁMENÍ S OBSAHEM REVIZNÍ 
ZPRÁVY OBJEDNAVATELEM REVIZE

© ing.valena

Na dolní straně každého listu revizní zprávy 
je uveden drobným písmem následující 

text:
Podpisem této revizní zprávy bere 

provozovatel (objednavatel, investor) 
prokazatelně na vědomí obsah zprávy 

zde  uvedený a zprávě rozumí
ASI TAKTO MALÉ PÍSMO

Podpisem této revizní zprávy bere provozovatel (objednavatel, investor) prokazatelně na vědomí obsah zprávy 
zde  uvedený a zprávě rozumí

URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ (PROSTŘEDÍ)
REVIZNÍM TECHNIKEM

V REVIZNÍ ZPRÁVĚ - JEN V NOUZI!!!
© ing.valena

Vzhledem k tomu, že provozovatel (resp. investor) nepředložil 
Protokol o určení vnějších vlivů (prostředí),je elektrické zařízení 
v rozsahu této revize a pouze pro účely této revize posuzováno 

do prostorů s dále uvedenými vnějšími vlivy (prostředími).
V žádné případě toto porovnání nenahrazuje PROTOKOL o určení 

vnějších vlivů (prostředí) a el. zařízení není posuzováno
do prostorů s jinými vnějšími vlivy než z výše                    

uvedenými. Provozovatel byl prokazatelně seznámen s tím, že 
v případě jiných vnějších vlivů než v revizi předpokládaných, již 

nemusí el. zařízení svým provedením a použitím vyhovovat 
příslušným bezpečnostním předpisům a nemusí být schopné 

bezpečného provozu ve smyslu ČSN 331500. Doložení 
chybějícího protokolu o určení vnějších vlivů je povinností 

provozovatele dle čl.4.1. a 4.2. ČSN 331500.
Posuzování el. zařízení pouze dle předpokládaných vnějších vlivů 

(bez určení komisí …) se netýká a ani neprovádí v prostorách 
s nebezpečím výbuchu v rozsahu této revize.
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Nová ČSN 33 2000-6 ed.2
© ing.valena

!!! POZOR !!!
V nové ČSN 33 2000-6 ed.2 

budou podstatně větší potíže 
s určováním vnějších vlivů jen 

revizním technikem!!!

TEXT - PŘECHOD MEZI STARÝM A NOVÝM                       
EL. ZAŘÍZENÍM - částečná rekonstrukce

© ing.valena

Vzhledem k tomu, že el. zařízení bylo projektováno, respektive 
provedeno a uvedeno do provozu podle předpisů a norem 

platných v době svého vzniku a neobsahuje závady 
bezprostředně ohrožující bezpečnost provozu, je toto zařízení 

posuzováno dle předpisů platných
v době vzniku tohoto zařízení a ochrana před nebezpečným 

dotykovým napětím ještě dle dříve platné ČSN 341010-66 
s přihlédnutím k přechodovým ustanovením a k tomu, že             

od 1.2.1996 vstoupil v platnost soubor ČSN332000

V případě, že se jedná o vazbu mezi původním el. zařízením
provedeným podle dříve platných předpisů, a nově provedeným, 

je rozsah této vazby uveden v dalším textu této revize.
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TEXT - ZÁVĚR –CELKOVÁ REVIZNÍ ZPRÁVA
Zařízení předávaná více subdodavateli generálnímu dodavateli

© ing.valena

Pevný elektrický rozvod v rozsahu výše uvedeném , přiložené výchozí revizní 
zprávy a doklady dle zvláštních právních předpisů na části elektrické instalace 

v rozsahu dodávky všech subdodavatelů a generálního dodavatele výše 
uvedené, neobsahují závady bránící bezpečnému provozu a konstatují, že tyto 

části jsou  vždy schopné bezpečného provozu ve smyslu 
ČSN 331500.Na základě závěrů těchto jednotlivých revizních zpráv a zvláštních 

právních dokladů je tedy možné konstatovat nade vší pochybnost toto:

PEVNÝ ELEKTRICKÝ ROZVOD V ROZSAHU VÝŠE UVEDENÉM A V ROZSAHU
PŘILOŽENÝCH VÝCHOZÍCH REVIZNÍCH ZPRÁV A DALŠÍCH DOKLADŮ                      
VE  SMYSLU čl.2.1 ČSN 331500 JE SCHOPNÝ BEZPEČNÉHO PROVOZU            

DLE ČSN  331500.
Pozn. Revizní technik provádějící výchozí revizi v rozsahu dodávky generál-

ního dodavatele a sestavující CELKOVOU REVIZNÍ ZPRÁVU,
neodpovídá za výsledky výchozích i pravidelných revizních zpráv   

provedených jinými subjekty, které jsou součástí této celkové revizní
zprávy, ani za znění dokladů dle zvláštních právních předpisů vyda-

ných jinými subjekty jako přílohy této CELKOVÉ REVIZNÍ
ZPRÁVY

Zvláštnosti provádění revizí ve starších 
objektech (dům, byt)

© ing.valena

Rizika pro montéry a revizní 
techniky
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Proč provádět revize na instalacích starších 
objektů??

© ing.valena

• Před i po nákupu nemovitosti
• Před rekonstrukcí
• Po pojistné události
• Pravidelná revize- zodpovědný majitel
• Při výpadku během provozu

• Požadavek majitele x nájemník

Problematika provádění revizí na těchto 
objektech - 1

© ing.valena

• Objekty postavené ještě před platností kterékoliv 
normy na revize a tomu odpovídající instalace - žádný 
předpis nenařizoval provádět kontrolu - maximálně 
záznam v projektové dokumentaci, pokud se 
dochovala.

• Revize při změně majitele nebo při prodeji podle 
předpisů dříve platných – např. v roce 1920                    
dle předpisů ESČ- nejsou k dispozici, domácí úpravy 
instalace obyvateli - svépomoc

• Úpravy sazeb ČEZ na této instalace bez zásahu
• Úpravy sazeb ČEZ na této instalaci se zásahem - např. 

dvoutarif, přímotopy atd.
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Problematika provádění revizí na těchto 
objektech - 2

© ing.valena

• Opravy stávající instalace- většinou žádný záznam    
od provádějícího- výhoda třeba záznamu o kontrole 
dle ČSN 331500 - většinou laická práce!!!

• Chybějící záznam o opravě-riziko pro provádějícího    
v případě třeba pojistné události, např. požáru či úrazu

• Složité zjišťování příčin poj. Události bez jakékoliv 
dokumentace

• Není žádná povinnost dělat pravidelné revize
• Povinnost mít TD skutečného provedení dávala 

vyhl.499/2006 Sb., dříve to nebylo požadováno

Zpracování revizní zprávy v současnosti
zápis rozváděče do revizní zprávy - ČR

© ing.valena

Rozváděč není opatřen štítkem s údaji 
výrobce dle ČSN 60439-1(61439-1 ed.3) 
a ani předložená dokumentace tyto 
údaje neobsahuje
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Moje pravidlo
© ing.valena

Jakoukoliv dokumentaci, podklady, předpisy          
a podobně získané před a během revize buď 
přikládám jako číslovanou přílohu k revizní 
zprávě nebo do vlastního archivu (kopie, 
sken, foto, termofotka….).
Pokouším se také každou spornou závadu či 
nedostatek fotograficky podchytit, případně 
provádím videozáznam digitální kamerou           
do vlastního archivu, zejména u částečných 
rekonstrukcí a oprav typu „samo doma“

A upozorňuji - není to ztráta času!!!

Děkuji za pozornost
© ing.valena

ing.valena@volny.cz
603 427235
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Zkušenosti soudního znalce  
ze země EU – Polska

ÚVOD
Odborníci v oboru elektro mají v Polsku hodně práce. Každý rok se vyskytne několik desítek případů porušování 
právních předpisů a technických norem, které řeší disciplinární soudy místní stavební samosprávy. Jsou vyřešeny 
velmi rychle. Případy, které směřují k veřejným soudům a vyžadují názory odborníků, jsou mnohem delší.

Hlavní body příspěvku:

- Právo a normy.

- Cena za návrh a vykonanou práci.

- Poměry v elektrických instalacích.

- Výčet nejčastějších problémů vyskytujících se v elektrotechnice.

- Uvedení konkrétních případů instalace z pohledu znalce.

Stručná analýza příčin souvisejících odborných znalostí s elektrotechnickým průmyslem:

1. Zákony a normy
Základním zákonem je stavební zákon, který byl schválen polským parlamentem.
Obsahuje velmi obecné pokyny pro výstavbu a jednou z mála podrobných informací je požadavek na kvalifikaci 
osob provádějících periodická měření elektrických zařízení.
Stavební právo deleguje pravomoc na příslušné ministry, kteří mohou detailně upřesnit požadavky na infrastruk-
turu a zařízení v rámci nařízení.
Od roku 2002 máme nařízení Ministerstva infrastruktury v Polsku, které specifikuje technické podmínky budov 
a jejich umístění. To se týká obecné konstrukce. Ostatní ministři vydávají pokyny pro předměty spadající do jejich 
působnosti:

- Ministr dopravy - železniční zařízení.

- Ministr průmyslu - energetika, plyn atd.

V nařízení o obecné výstavbě je velmi málo podrobností o elektrických instalacích. Existují obecná doporučení, 
že elektrické instalace by měly být bezpečné a měly by být vybaveny přepěťovou ochranou. K tomuto nařízení je 
přiložena příloha obsahující seznam polských norem týkajících se předmětu nařízení. V současnosti je to několik 
desítek norem.
Od roku 2002 máme v Polsku nový standardizační zákon, který nám umožňuje odkazovat se na normy v jiném 
právním dokumentu pouze v případě, že jsou vydávány v polštině.
Polský výbor pro normalizaci zveřejňuje standardy v původní verzi (v angličtině), a když zajistí finanční zdroje nebo 
sponzory, objednává překlad norem. Proto v příloze stavebních předpisů se příslušný ministr cca od roku 1999 od-
volává na staré normy IEC. Problém je také s překládáním norem, protože technické texty často přeloží lidé, 
kteří znají angličtinu, ale nejsou technici. Proto obsah originálu a překlady jsou různé.
Protože podle zákona o normalizaci je používání norem dobrovolné, odkaz na normy v nařízení neznamená, že 
projektant / dodavatel je povinen aplikovat tuto normu, a zejména jeho nejnovější verzi. Otázka arbitrárnosti nebo 
použití norem, které příslušný ministr citoval dosud, vyvolal v Polsku spor a nemá jednotný právní názor. Existuje 
několik názorů advokátních kanceláří, názory tajemníků jednotlivých ministerstev jsou někdy protichůdné. Koneč-
ný rozsudek může vydat pouze Tribunál zabývající se konkrétním případem.
Dalším problémem je znalost práva a norem projektanty a managementem.
V Polsku jsou osvědčení k projektování udělena jednou a jsou platná po celý život. Zatímco projektant není povi-

Ing. Mgr. Krzysztof Wincencik, soudní znalec Polsko, člen UNIE SZ
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nen rozvíjet své znalosti. Vzhledem k tomu, že náklady na normy jsou v Polsku poměrně drahé a normy se mění 
průměrně každých 5 let, tak málo navrhujících má přístup k nejnovějším normám. Není potřeba prohlubovat zna-
losti například vzdělávací kurzy pořádané odbornými skupinami. To vede k tomu, že je nejčastěji přednášejí pro-
jektanti pro velké společnosti. Jedná se o školení spojené s atrakcemi a prezentací sponzorů. V rámci tohoto škole-
ní se společnost může někdy odvolávat na normy a předpisy, ale nejčastěji pouze na ty, které splňují jejich výrobky.

2. Cena návrhu a výkonné práce
Kritérium ceny je jedním z hlavních bodů určujících nabídky. Investoři se snaží minimalizovat náklady, a co se stane 
později na celé investici, je jim úplně jedno.
Projekty v elektrotechnice jsou schváleny stavebním povolením, je to tzv. „Stavební projekt“. Dokumentace obsa-
huje pouze obecné informace a výkresy. Chcete-li být nejlevnější, investor nezaplatí podrobný projekt – prováděcí 
dokumentaci. 
Montážní firma by měla provádět veškerou práci na základě návrhu budovy. Aby se snížily náklady na projekty 
elektroinstalace, jsou často navrženy projektanty, kteří nejsou „profesionálně aktivní“ a umístění razítka do projek-
tu je dalším zdrojem jejich příjmů.
Projektant „důchodce“ nemá přístup k nejnovějším normám a technickým standardům.
Projektová dokumentace umožňuje etablovat tzv. „prodejní inženýry“ ve velkoobchodech nebo ve firmě, která 
prodává elektrické systémy. V tomto případě projektant obdrží hotové řešení, které může investorovi poskytnout.
Podobně existuje problém s instalací v budovách. Zakázku získává společnost, která nabídne nejnižší cenu. Při ne-
existenci podrobné prováděcí dokumentace, dojde vždy k navýšení o další práci a další materiály. Protože společ-
nost nemůže, zvýšit cenu za celou práci, začne hledat úspory. Materiály se změní na levnější a mění se i návrhové 
řešení z důvodu úspor. To platí zejména tehdy, když generální dodavatel vyhraje nabídku na daný objekt s nejnižší 
cenou, hledá úspory především u subdodavatelů.
Touha snížit cenu ovlivňuje kvalitu práce, a tak počet sporů vyřešených disciplinárními soudy nebo veřejnými sou-
dy narůstá. Dalším faktorem, který takové praktiky dovoluje, je to, že ne všechny prostory vyžadují dozor a osoba 
zodpovědná za správce stavby nemusí být technicky zdatná v elektrotechnice. Investor často nespecifikuje autor-
ský dozor nad instalací, což umožňuje dodavateli změnit řešení v projektu.

3. Měření v elektrických instalacích
Pro měření zařízení je požadováno osvědčení (certifikát) o kvalifikaci požadované pro dozor nad provozem elek-
trického zařízení a elektrických instalací. V současné době existuje několik institucí vydávajících takové certifikáty 
v Polsku - dříve byly vydávány pouze kvalifikačními výbory Asociace polských elektrotechniků. Zvýšení počtu au-
torizovaných institucí se netýká kvality práce výboru a znalostí zkoušejících. Stavební zákon vyžaduje, aby vlastník 
budovy kontroloval elektrickou instalací a ochranu před bleskem nejméně jednou za 5 let. 
Bylo-li vyhlášeno nabídkové řízení na kontrolu instalace, je pouze jedno kritérium - vyhrává nejnižší cena. Cena na-
bízená společností neumožňuje provádět měření v souladu s normou PN-HD 60364-6 (v ČR je to norma pro revize 
ČSN 33 2000-6 ed.2), ale pouze kontrolu účinnosti ochrany před úrazem elektrickým proudem. Takovou práci často 
provádějí studenti což umožňuje další snižování nákladů.
Problém měření je velmi zanedbaným tématem v rámci aktivit správy staveb a Asociace elektrotechnických inže-
nýrů. Dosud (10 let po zavedení evropské normy EN 62305) nebyl v Polsku vyvinut jednotný protokol pro měření 
hromosvodů a zemních odporů. Totéž platí také o požadavcích na protokoly o účinnosti ochrany před úrazem 
elektrickým proudem.

4. Shrnutí
Počet forenzních vyšetření provedených experty týkající se problémů s kvalitou spojených s projektovými a mon-
tážními pracemi se nezmenšuje. Příčinou je, mimo jiné. nedostatek znalostí a zkušeností osob vykonávajících práci 
v elektrotechnickém průmyslu. Faktory ovlivňující tento stav jsou:
a) Problémy s přístupem k normám - drahé a často se měnící elektrické normy.
b) Snadný přístup k osvědčení o kvalifikaci - bez požadovaného směrového vzdělávání. „D“ dohledové pravomoci jsou 

často získávány jen minimální praxí.
c) Nízká úroveň odborné přípravy a nedostatek měřicích laboratoří pro realizaci.
d) Mladí elektrikáři nemají čas se učit a starší praktici jsou často příliš konzervativní, aby se mohli dále učit.
e) Žádná kontrola a žádný dozor nad dodavateli elektrických systémů.
f) Často se měnící a nepřesné vnitrostátní předpisy.
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Posuzování starších objektů  
z hlediska ochrany před bleskem

Ing. Jiří Kutáč, soudní znalec, předseda UNIE SZ, člen TNK 22

1. Úvod

Od 1. 11. 2006 byl v České republice platný soubor českých technických norem ČSN EN 62305 Ochrana před bles-
kem v edici 1. Členové CENELEC byli povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny pod-
mínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Soubor norem 
ČSN EN 62305 je identický s evropskými EN 62305 a mezinárodními normami IEC 62305. Autorem souboru je tedy 
technická komise IEC TC 81. 
V současné době platí  druhá edice tohoto souboru. Soubor norem ČSN EN 62305 (STN EN 62305) platí pro:
• projektování, instalaci, revizi a údržbu systémů ochrany staveb před bleskem (budov, konstrukcí bez ohledu na jejich 

výšku);
• dosažení ochranných opatření před zraněním osob nebo zvířat dotykovým nebo krokovým napětím.

V době souběžné platnosti od 1. 11. 2016 do 1. 2. 2009 ČSN 341390 a souboru ČSN EN 62305 se mohly zpracová-
vat projekty hromosvodů podle staré normy (ČSN 341390). Období souběžné platnosti umožňovalo zpracovávat 
projekty a dokončovat stavby podle starších norem, protože by bylo nelogické, aby se v průběhu stavby velkého 
obchodního nebo 
průmyslového celku musel kompletně předělávat projekt hromosvodu v zásadě ze dne na den.

Údaje o platnosti řeší MPN1, článek 6.1.1.7 „Údaj o začátku platnosti“ a také článek 6.1.3.3. 
Zároveň je termín zrušení dané normy vyhlášen ve Věstníku ÚNMZ.
K datu zrušení normy se tedy stará norma stává neplatnou a plně platí nová norma.
Z toho vyplývá, že po dni zrušení normy by neměla pokračovat výstavba podle staré normy – protože nebude 
podle čeho kolaudovat (uvést do provozu).

Takže po 1.2.2009 by neměla být vydána zpráva o výchozí revizi hromosvodu podle ČSN 34 1390, protože tato 
norma už nebyla platnou normou.

2. Podle jakých norem a jak často má revizní technik provádět pravidelné revize hro-
mosvodu a přepěťových ochran u starších objektů?

Revizní technik má provádět pravidelné revize hromosvodu a přepěťových ochran u starších objektů podle normy 
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení z 16. června 1990 takto:
Článek 3.1 se doplňuje o tento odstavec:
Lhůty uvedené v tab. 1 neplatí v případě, že pro pravidelné revize určitého typu zařízení platí samostatná norma stano-
vující postupy pro provádění revizí.

V roce 2006 začal platit soubor norem ČSN 62305-1 až 4 ed.1, ve kterém jsou stanoveny postupy pro revize.

Účelem revize je zajištění, že instalace systému ochrany před bleskem LPS v každém ohledu odpovídá této normě. 
Revize zahrnuje kontrolu technické dokumentace, vizuální kontrolu, měření a zápis v revizní zprávě.
Na základě vyhlášky č. 268/2009 Sb., § 8, odstavce 1 nesmí dojít instalací hromosvodu ke snížení požární bezpeč-
nosti stavby s ohledem na působení bleskového proudu. Toto je zajištěno dostatečnou vzdáleností s, která musí 
dodržena mezi svodem a první kovovou součástí stavby, aby nedošlo k zapálení objektu.
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Pro revizní techniky platí zjednodušený vzorec pro výpočet dostatečné vzdálenosti:

Obrázek Pokynů pro výpočet dostatečné vzdálenosti s pro daný bod úderu blesku
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Tabulka podle ČSN EN 62305-3 ed.2 – Lhůty pravidelných revizí vnější části LPS objektu

Na základě normy ČSN 33 1500/Z4 ze září 2007, článku 6.1.2 musí být v závěru zprávy o revizi hromosvodu 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.

3. Jak a v čem se liší oprava a rekonstrukce objektu?

S touto problematikou souvisí tyto právní předpisy:
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvoj-
ného účetnictví.

Problematika správného posouzení technického zhodnocení a oprav patří neustále k velkým daňovým problé-
mům, protože mají rozdílný daňový režim. Zatímco náklady na opravy lze zahrnout do výdajů (nákladů) vynalo-
žených na dosažení, zajištění a udržení příjmů přímo bez ohledu na jejich výši, u výdajů (nákladů) na technické 
zhodnocení, pokud přesáhne u  jednotlivého majetku ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, tak lze učinit až 
prostřednictvím daňových odpisů.

Definice základních pojmů podle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

- odstavec 2
Opravou se odstraňují účinky částečného opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího stavu, 
přičemž uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních 
materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují 
se drobnější závady. Udržování je daňově uznatelným výdajem (nákladem) stejně jako oprava. Na udržování však 
nemůže být, na rozdíl od oprav hmotného majetku, tvořena rezerva podle zákona o rezervách.

- odstavec 4
Technické zhodnocení jako: výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a moder-
nizace majetku, pokud převýší u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou 
i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou hranici, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako 
výdaj (náklad) podle § 26 odst. 2 písm. a) ZDP (zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu [7]).

Rekonstrukcí pak zákon rozumí takové zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo tech-
nických parametrů.
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Modernizací je pak rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. V případě stavebních úprav je třeba vždy 
postupovat podle stavebních předpisů.

Rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocením?
V čem spočívá zásadní rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocením? Zatímco oprava znamená buď výměnu 
původního za nové při zachování funkčnosti nebo uvedení majetku do původního stavu; technické zhodnocení 
představuje: změnu funkčnosti objektu (u nemovitosti) nebo použitelnosti (u věci movité), stavebně – dispoziční 
změnu objektu, konstrukční změnu zasahující do podstaty věci, instalaci nebo zabudování nových prvků či zásad-
ní změnu technických parametrů věci (např. zvýšení výkonu, snížení spotřeby, apod.).
Důkazní břemeno prokázat, zda jde o opravu či technické zhodnocení je vždy výhradně na straně poplatní-
ka. Ten musí doložit původní stav před úpravami a nový stav po provedených úpravách tak, aby oba stavy mohly 
být porovnány. 
Jako důkazní prostředek může daňový poplatník použít všech prostředků, jimiž lze ověřit jeho tvrzení, pokud 
nejsou získány v  rozporu s  obecně platnými právními předpisy. Je důležité, aby na  faktuře nebo v  přiloženém 
rozpisu dodavatelská firma vždy uvedla podrobný rozpis, čeho se oprava týkala. Doložit skutečnost, zda se jedná 
o opravu či technické zhodnocení je možné také technickou dokumentací, dodacím listem, odborným posudkem, 
fotodokumentací apod.
Za technické zhodnocení se považuje především nástavba, přístavba, podstatné stavební úpravy, rekonstrukce 
a modernizace (výdaje na projektovou dokumentaci budou součástí celkových nákladů), výměna elektroinstalace 
při změně napětí, zřízení společné televizní antény, koupě na montáž nového elektroměru s větším počtem jis-
tičů, vložkování komínů, instalace ústředního topení, výměna kotle za výkonnější nebo výměna kotle při změně 
druhu paliva, instalace žaluzií, zvětšení oken a dveří, výměna starých dveří za nové s bezpečnostní úpravou. Dále 
postavení nové střechy při provedení nástavby dalšího podlaží včetně souvisejících fasádních, malířských 
a natěračských prací. To vše za předpokladu, že celková výše těchto nákladů přesáhla hodnotu 40 000 Kč.

4. Jaké právní předpisy a normy musí projektant dodržet  
při rekonstrukci nebo rozšíření starších objektů?

Dojde-li k podstatným změnám v užívání budovy, je potřeba se řídit ustanovení § 126 odst. 2  
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
součástí projektového řešení tak mělo být též s odvoláním dále na odst. 3 a 4 řešení hromosvodní soustavy.  Projek-
tant je povinen při navrhování hromosvodu splnit také požadavky dané ustanovením § 36 vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na výstavbu a provést tzv. posouzení rizik podle souboru ČSN EN 62305-1 až 4 
ed.2, aby prokázal splnění tzv. normových hodnot. Vzhledem k tomu, že projektant napojil nová zařízení na stávající 
a současným nárokům již nevyhovující hromosvodní soustavu, dopustil se tím dle mého názoru porušení předmět-
né smlouvy o dílo, která předpokládala odevzdat bezvadný projekt rekonstrukce objektu. Posouzení ochranných 
opatření stavby, mezi které patří hromosvodní soustava, je bezesporu součástí profesionální práce projektanta.
Projektant má dále vzít v potaz existenci platné vyhlášky č. 50/1978 Sb., §12 a vyhodnotit možná rizika z důvo-
du:
- “soustavného doplňování znalostí v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, zejména v oblasti předpisů k za-
jištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně technických norem, souvisejících s jejich činností.”
Revizní technik v rámci své činnosti má toto provést, což se od něho očekává.

Toto tvrzení vyplývá také ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 102, odst.2: 
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je 
nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

V případě, že revizní technik najde rozpor mezi starým a novým předpisem, musí zhodnotit z toho vyplývající rizika 
a vzhledem k úderu blesku do objektu (hrozí přímé ohrožení osob na životě nebo požár objektu, zničení elek-
tronických zařízení) nebo mimo něj (hrozí přímé ohrožení osob na životě nebo zničení elektronických zařízení) 
musí na tyto skutečnosti upozornit provozovatele elektrického zařízení.

Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb. § 102:
(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochra-

ny zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimali-
zovat působení neodstranitelných rizik.

(3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pra-
covních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika 
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a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních 
podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako 
rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň 
rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových fak-
torů podle zvláštního právního předpisu. 

(4) Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení 
tak, aby ohrožení bezpečnosti a  zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a  rov-
nocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik 
a o přijatých opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci. Zaměstnavatel je povinen přizpůso-
bovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu 
pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů

V § 3 uvedeného právního předpisu najdeme (redukované znění):

1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržováno potřebnými technickými a organizačními opatřeními spl-
ňujícími požadavky tohoto nařízení ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

2) Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů 
ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností ome-
zení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin 
a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

3) Podmínkou používání pracoviště včetně výrobních a pracovních prostředků je, že vyhovují požadavkům právních 
předpisů. Před uvedením pracoviště do provozu a používání je nutno zajistit: 

a) uspořádání pracoviště tak, aby byli zaměstnanci chráněni před škodlivými účinky pracovních a technologických 
postupů, výrobních procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, použí-
vání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracovišť,

b) stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a určení osoby odpovědné za její vedení.

4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí:

a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vy-
bavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporu-
čení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického 
stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či 
revizí, po dobu provozu a používání pracoviště,

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a určí osobu odpovědnou za jejich provádění, 

c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení 
údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání 
a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám 
vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnos-
ti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou 
nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpeč-
ný a zdraví neohrožující výkon práce. (2) Zaměstnavatel (pojetí z odstavce 1) je povinen dodržovat další požadav-
ky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou (mimo jiné):
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví.

§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
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(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly:
a) vybaveny ochranným zařízením, které chrání život a zdraví pracovníků,
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Požadavky vybraných právních předpisů se zohledněním výsledného efektu údržby ve smyslu požadavku § 3 nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením.

5. Jaké podstatné části má obsahovat zpráva o revizi ochrany před bleskem (výchozí 
a pravidelná)?

Revize má zahrnovat podle čl. E.7.2.1, ČSN EN 62305-3 ed.2 kontrolu technické dokumentace, vizuální kon-
trolu, měření a zápis v revizní zprávě. Jejím účelem je, aby instalace LPS v každém ohledu odpovídala sou-
boru norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2, včetně technické dokumentace.

Výchozí zpráva o revizi LPS má obsahovat kromě výše uvedených základních částí tyto konkrétní skutečnosti:

- Kontrolu zadání analýzy rizika (počet vnějších a vnitřních inženýrských sítí, EX zóny, počet osob v daných zónách, 
stavební skladby stěn a střechy kompresorovny, požární riziko, bouřková činnost (podle izokeraunické mapy, činitel 
polohy.

- Kontrolu jímací soustavy (kontrola následně zpracování výsledků výpočtu-přiřazení ochranných opatření daným 
třídám LPS I až IV (ochranné prostory na základě metody ochranného úhlu, atd.), dostatečná výška jímačů nad stře-
chou, mechanická stabilita jímací soustavy podle daného výrobce, odpovídající průřezy jímací soustavy, včetně svo-
rek pro danou třídu LPS.

- Kontrolu systému soustavy svodů v provedení:

a) Oddáleného hromosvodu
Revizní technik by měl zkontrolovat:
- dostatečnou vzdálenost s podle čl. 6.3, ČSN EN 62305-3 ed.2 (viz níže uvedený vzorec).

          
- Rozmístění a uložení svodů a jejich mechanické ukotvení v podkladu podle čl. E.5.3, ČSN EN 62305-3 ed.2.

b) Izolovaného hromosvodu (pomocí vysokonapěťového kabelu, dále jen VK) podle čl. 5.3.2, ČSN EN 62305-3 ed.2.
Revizní technik by měl provést následující kontrolu:
- Umístění vodiče v ochranném prostoru jímací soustavy – nesmí dojít k úderu blesku do izolace vodiče.
- Výpočtu dostatečné vzdálenosti v nejvyšším bodě připojení vodiče VK na jímací soustavu,
- Zajištění dostatečné délky vodiče s respektováním oblasti koncovky vodiče VK.
- VK jsou určeny podle daného výrobce také do prostředí s nebezpečím výbuchu (zón EX-1,2 nebo 21, 22), 
- Do tohoto prostředí je nutno navrhovat speciální kovové podpěry. 
- Dodržení montážních návodů pro jednotlivé typy vodičů VK.
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- zajištění dostatečné délky vodiče s respektováním oblasti koncovky vodiče VK a její připojení na vnitřní vodič 
PE nebo samostatný vodič PE ze zkušební svorky.

- Tepelné a mechanické poškození polovodivé vrstvy vodiče VK.
- Uložení svodů a jejich mechanické ukotvení v podkladu podle čl. E.5.3, ČSN EN 62305-3 ed.2.

 
c) Stínění (Faradayova klec)

-  Doložení fotodokumentace, která by dokazovala vodivá spojení o rozměru ok podle obr. E.5, ČSN EN 62305-3 
ed.2 na vzdálenost bezpečného odstupu podle obr. A.4, ČSN EN 62305-4 ed.2 pro vnější zdi, stropy a podlahy.

Obrázek E.5 – Typické způsoby spojování prutů armování v železobetonu (jsou-li dovoleny)

Obrázek E.5a – Svařené spoje (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC)

Obrázek E.5b – Svorníkové spoje podle EN 50164 (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC)

Obrázek E.5c – Svázané spoje (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC)
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Obrázek A.4 – Prostor pro elektrické a elektronické systémy uvnitř LPZ n
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- Doložení měření přechodných odporů před zalitím obvodových zdí a stropů jednotlivých pater 0,1 Ω.

Obrázek Použití stínění jako systému Faradayovy klece

- Doložení měření celkového přechodného odporu 0,2 Ω mezi jímací soustavou a hlavní ekvipotenciální pří-
pojnici podle obr. E.3.
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Obrázek E.3 – Měření celkového elektrického odporu

          

- Dodržení bezpečného odstupu ds podle ČSN EN 62305-4 ed.2, čl. A.1(např. vzdálenost mezi armováním 
a vnitřní instalaci ve vodorovném směru je 0,3, pak ds je 0,3 m) 

- Kontrolu zemnící soustavy 
Pokud revizní technik nebyl přítomen pokládce uzemňovací soustavy, měl by si vyžádat od montážní firmy fotodoku-
mentaci uložení uzemnění.

  Podle čl. E.7, ČSN EN62305-3 ed.2 by měl revizní technik provést:
- Měření zemního odporu uzemňovací soustavy.
- Kontrolu elektrického propojení instalace LPS.

- Kontrolu pospojování (svodiče bleskových proudů SPD typu 1)
Svodiče SPD typu 1 na základě jiskřiště postačí zkontrolovat podle návodu výrobců (např. vizuální kontrolou). 
Kontrola propojení hlavní sběrnice (MEB) s uzemňovací soustavou.

Pravidelná zpráva o revizi LPS 

Pokud revizní technik neprováděl výchozí zprávu o revizi, měl by provést pravidelnou revizi, jako kdyby prováděl 
výchozí revizi. Je to především z důvodu ověření správnosti provedení revize předcházejícím technikem.

V opačném případě revizní technik provádí u pravidelné revize tyto úkony:
- Kontrola všech vodičů LPS a součástí systému s ohledem na:

- mechanické poškození.
- korozi.

- Posouzení rozšíření elektrických zařízení vně i uvnitř stavby s ohledem na:
         - ochranné prostory.
         - dostatečnou vzdálenost s. 

- Kontrola elektrického propojení instalace LPS.
- Měření zemního odporu uzemňovací soustavy.
- Kontrola SPD.

6. Nejčastější chyby a nedostatky v revizních zprávách z pohledu ochrany před bleskem

Revizní technici musí při své činnosti dodržovat české právní předpisy a měli by se řídit českými normami v dané 
oblasti. Každý revizní technik by si měl uvědomit, že zpráva o revizi je úřední doklad, který může být případně 
předmětem doličným při možném soudním sporu. Proto vlastní revize by měla být provedena vždy pečlivě, svě-
domitě a hlavně na konkrétním elektrickém zařízení. Revizní technik si musí být vědom toho, že projektant i mon-
tážní firma mohou udělat chybu a on je ta osoba, která odpovídá za soulad reality se souborem norem, např. ČSN 
EN 62305-1 až 4 ed.2 Pokud objeví případnou chybu, musí být tento nedostatek odstraněn.
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Přehled nejčastějších chyb v ochraně před bleskem a přepětím: 
- Vymezení předmětu revize.
- Podrobnější popis provedených měření a jejich výsledků.
- Uvedení kalibračního listu měřidel.
- Chybný závěr revize.
- Není uvedena firma, která prováděla montáž, včetně jejich příslušných oprávnění.
- Na objektu není instalován hromosvod.
- Chybně navržena jímací soustava – není vytvořen dostatečný ochranný prostor pro chráněné zařízení.
- Není splněna podmínka pro dostatečnou vzdálenost s.
- Nevhodný výběr materiálů, které nejsou určeny pro instalaci hromosvodu, nebo nedodržení zásad jejich 

správné montáže.
- Uložení skrytých svodů v hořlavých nebo v nevhodných materiálech.
- Nedostatečná vizuální kontrola při revizní činnosti.
- Neuzemnění kovových konstrukcí.
- Vysoká hodnota zemního odporu uzemnění.
- Existence několika uzemňovacích soustav v jednom objektu (areálu).
- Nevhodné uložení zemničů, svodů.
- Alternativní jímače ESE.
- Chybějící přepěťové ochrany SPD.
- Nedodržení parametrů přepěťových ochran:

- Pro danou třídu LPS.
- Vrcholové hodnoty a tvaru vlny bleskového proudu.
- Schopnosti omezení následných proudů předjištění,
- Zkratová odolnost.

- Žádná energetická koordinace mezi jednotlivými stupni přepěťových ochran SPD.
- Překročení délek přívodních vodičů a uzemňovacích svodů SPD.
- Křížení nebo souběh přívodních vodičů a uzemňovacích svodů SPD.
- Nedodržení podmínek instalace přepěťových ochran SPD dle montážních návodů výrobců.

Obrázek Energetická koordinace mezi svodiči SPD
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IN-EL® — Partner všech elektrotechniků

Vydavatelství odborné literatury pro elektrotechniky, Normativních dokumentů ESČ, 
tiskopisu Protokolu o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů a elektrického ručního 
nářadí. Tištěnou literaturu zasíláme na dobírku a též si ji můžete zakoupit v sídle naší firmy 
a u řady prodejců.

obchod.in-el.cz  |  e-knihy  |  tištěné knihy  |  iiSEL®

Jako první v České republice vydáváme odborné příručky pro elektrotechniky i v elektronické 
podobě. Naše e-knihy umožňují standardní funkce, jako interaktivní obsah v levém rámci, 
přímé odkazy v  celém textu na  zmiňované kapitoly, obrázky, tabulky, přílohy, literaturu, 
webové stránky. 

Hlavní výhodou našich e-knih je vstup do  textů norem (ČSN), které jsou v  příručkách 
zmíněné (pro čtenáře, kteří mají zaplacenou službu ČSN on-line).

E-knihy můžete odebírat jednotlivě každou knihu nebo v  rámci předplatného za  roční 
poplatek. Jednotlivě si může zákazník kdykoliv objednat stažení jedné nebo více e-knih. V rámci 
předplatného za roční poplatek má zákazník možnost si kdykoliv stáhnout v následujících  
12 měsících od aktivace přístupu kteroukoliv e-knihu, která je momentálně k dispozici, ale též 
e-knihy, které budou vydány v době platnosti předplatného.

Každý rok vydáváme 3 až 5 nových nebo starších – aktualizovaných příruček.

Všechny funkce e-knih si můžete ověřit na ukázkové e-knize, která je ke stažení zdarma.
Aktuální nabídka a podrobnosti na adrese obchod.in-el.cz.
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	 rentgenovým	zařízením.

 BoZP 
	•	 Ve	výškách	a	nad	volnou	hloubkou, 
 •	 v	prostředí	s	nebezpečím	výbuchu, 
 •	 BOZ,	ochrana	životního	prostředí	 
	 a	pravidla	při	nakládání	s	vybranými	 
	 chemickými	látkami, 
 •	 provozování kontrol skladovacího  
 zařízení.



www.oez.cz/konfigurator

� návrh vhodné náhrady 
     staršího jističe

� doporučení správné 
     připojovací sady

� omezení chyb 
     v konfiguraci přístroje 
     a jeho příslušenství

� zobrazení aktuální ceny

� jednoduchou a snadnou 
     obsluhu

Konfigurátor OEZ 7 přináší:

dáhh h d éhá h
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časopis 
pro elektrotechniku 

FCC PUBLIC s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4, 182 08  Praha 8, tel.: 286 583 011-12, 266 052 804, fax: 284 683 022, e-mail: elektro@fccgroup.cz

odborný časopis pro elektrotechniku

Elektronická verze 
časopisu  
www.eel.cz/archiv

elektrotechnický obzor (1910–1991) + elektrotechnik (1946–1991)

25 let
2016

časopisu 

ELEKTRO

Prohlédněte si videoklipy  
v elektronické verzi tohoto vydání:

Eaton Pavouk 3  (s. 14)
Eleman Shark  (s. 31)
HDL Automaiton CZ  (s. 54)
wagosvorka.cz  (s. 70)
Ölflex 408/409 P  (s. 95)

Téma: 58. mezinárodní 
strojírenský veletrh  
v Brně; Elektrotechnika 
v průmyslu

Geomagnetické bouře

Solární střechy versus 
požáry

Ochranný prostor 
aktivních jímačů

Metody inovační 
kreativity v 
elektrotechnice

cena 104 kč

98 sr
pe

n
-z

ář
í 2

01
6

Malá čtečka 
s velkým výkonem
Kompaktní a výkonný RFID systém 
vyhovující normě ISO 15693 – SIMATIC RF200

siemens.cz/prumyslova-identifikace

www.eel.cz



GHV Trading, spol. s r.o., Edisonova 3, 612 00 Brno
Tel. CZ: +420 541 235 532-4 / Tel. SK: +421 255 640 293
E-mail: ghv@ghvtrading.cz / ghv@ghvtrading.sk
www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk

MĚŘICÍ A TESTOVACÍ 
PŘÍSTROJE
KOMPONENTY PRO 
ROZVÁDĚČE

Fluke Connect

Zkoušečky

Klešťové

Záznamníky

Měřiče

Revizní

Hlídače izolace
ISOMETER

Analyzátory

Transformátory

Bočníky

Termokamery

Izolátory DB

Analyzátory DIRIS

Přístroje EQ
Odpínače QCB

Termostaty STO

Přepínače ATyS

ASK

kvality sítě

multimetry

přístroje

kvality sítěuzemnění
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DEHNvenCI
Kombinovaný svodič SPD typu 1 + 2 
se zabudovanými pojistkami

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2
e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz

Kontaktní adresy:

•    Impulzní proud 25 kA (vlny 10/350)    Impulzní proud 25 kA (vlny 10/350)••    Impulzní proud 25 kA (vlny 10/350)    Impulzní proud 25 kA (vlny 10/350)

•    Ochranná úroveň 1,5 kV    Ochranná úroveň 1,5 kV••    Ochranná úroveň 1,5 kV    Ochranná úroveň 1,5 kV

•    Úspora místa v rozvaděči•    Úspora místa v rozvaděči•    Úspora místa v rozvaděči

•    Úspora montážního času•    Úspora montážního času•    Úspora montážního času


