
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V 
ELEKTROINSTALACÍCH Z 

POHLEDU SOD 

 

PRAKTICKÉ POZNATKY 
Z DOZORU NAD 

VYHRAZENÝMI EL.ZAŘÍZENÍMI 
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ÚVOD 

Při provádění dozoru nad vyhrazenými 
elektrickými zařízeními, se často setkáváme s 
chybami, které bych možná i nazval fatálními, 

a které mnohdy vycházejí z neznalosti 
základních technických předpisů a norem.  

 

Prostřednictvím této přednášky bych na 
některé z nich chtěl upozornit a i detailněji 

problémy a řešení vysvětlit 
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REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ 

Při kontrole zpracování výchozích a 
pravidelných revizích narážíme na termíny: 

 

  - Mimořádná revize 

  - Dílčí revize 

  - Souhrnná revize 

 

Jedná se o správné termíny? 

        V jakém kontextu je používat? 
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REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ 

Odpověď: 

V ČSN 33 2000-6 jsou v článku 61 řešeny 
požadavky na provedení výchozích revizí a v 62 

požadavky na provedení pravidelných revizí 
(ČSN 33 2000-6-61 ed.2 se nazývala „Elektrické 

instalace budov – Revize – Výchozí revize. 
V příloze „F“ byly uvedeny požadavky na 

pravidelné revize). V ČSN 33 1500 jsou v čl.2 
řešeny požadavky na provedení výchozích 

revizí a v čl.3 požadavky na provedení 
pravidelných revizí. 
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REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ 

Odpověď: 

V ČSN 33 1500 byl změnou Z4 (9/2007) do 
přílohy č. 1 „NÁZVY A DEFINICE“ doplněn 
termín „Mimořádná revize“. Jedná se o revizi, 
která není ani výchozí ani pravidelná, která je 
však prováděná na základě mimořádného 
požadavku např. právního předpisu, technické 
normy, orgánu státní správy nebo majitele 
zařízení.  
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REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ 

Odpověď: 

Příkladem takové mimořádné revize může být 
revize hromosvodu po úderu blesku, revize 
elektrického spotřebiče provedená po jeho 
opravě, oponentní revize provedená v případě, 
kdy orgán dozoru, majitel objektu apod. 
zpochybnil zprávu o původně provedené revizi. 
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REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ 

Odpověď: 

V revizní zprávě, v části „Předmět revize“, je 
ovšem nutné vyspecifikovat, že se nejedná o 

revizi prováděnou v pravidelném termínu, ale 
o revizi například po opravě apod.  

Každá výchozí či pravidelná revize, může být 
dílčí nebo souhrnná, opět zase záleží na 
specifikaci v předmětu a rozsahu revize. 
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ROZVÁDĚČE 
 

Je možné, aby výrobce bez ověřování a 
kusového ověřování (dříve typové a kusové 

zkoušky) vystavil na rozváděč nízkého napětí 
„ES Prohlášení o shodě“, tak jak se s tím často 

v praxi setkáváme. 
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ROZVÁDĚČE 
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ROZVÁDĚČE 
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 

Jelikož je rozváděč považován za výrobek je 
nutné, aby výrobci dodržovali ustanovení 

zákona č. 22/1997 Sb. „O technických 
požadavcích na výrobky“, kde jsou uvedeny 

požadavky na výrobky uváděné na trh. 
V závislosti na tento zákon musí výrobce při 
výrobě dodržovat požadavky NV č. 17/2003 

Sb. „Kterým se stanoví technické požadavky na 
elektrická zařízení nízkého napětí“.  
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 

Elektrické zařízení může být uvedeno na trh 
pouze tehdy, splňuje-li technické požadavky 

uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení vlády 
(§1). V §2, odstavec č.2. tohoto NV se uvádí, 

že: „“Podmínky stanovené v §1 se považují za 
splněné, pokud EZ je ve shodě 

s bezpečnostními požadavky harmonizovaných 
českých technických norem atd. 
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 

Z ustanovení výše citovaného paragrafu 
jednoznačně vyplývá, že pro rozváděč, jakožto 
elektrický výrobek, musí být splněny všechny 

požadavky ČSN EN 61439-1 ed.2 (ČSN EN 
6039-1 ed.2), aby mohl výrobce vydat ES 

prohlášení o shodě.  
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 

Tyto požadavky jsou ovšem splněny pouze 
v případě, že je vydána provedena ověřovací 

(typová) zkouška rozváděče 

 

Ověřovací (typové) zkoušky mají ověřit, zda 
jsou splněny požadavky této normy pro daný 

typ rozváděče.  
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ROZVÁDĚČE 

Při prováděných kontrolách často narážíme na 
to, že zejména bytové rozváděče (zpravidla do 

jmenovitého proudu max.63A) a bytové 
rozvodnice neobsahují žádný identifikační štítek 

a žádnou dokumentaci k rozváděči, která by 
garantovala bezpečnost tohoto výrobku.  

 

Výrobci rozváděčů se často dotazují zda lze dle 
„nové“ normy ČSN EN 61 439-1 ed.2  

(Rozváděče NN – všeobecné požadavky ),          
provést ověřovací zkoušku bez autorizované 

zkušebny?  

 15 



ROZVÁDĚČE 
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ROZVÁDĚČE 

Odpověď: 

Norma ČSN EN 61 439-1 ed.2 nově zavádí 
termín „Ověřování návrhu“, které je určeno k 
ověření, zda návrh rozváděče nebo systému 

rozváděče odpovídá požadavkům tohoto 
souboru norem. 

Není třeba opakovat ověřování podle norem 
výrobků pro spínací přístroje nebo součásti 
vestavěné do rozváděče, které byly zvoleny 

podle 8.5.3 a instalovány v souladu s pokyny 
jejich výrobce.  
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ROZVÁDĚČE 

Odpověď: 

Zkoušky na jednotlivých přístrojích podle 
příslušných norem výrobků nejsou 

alternativou k ověřování návrhu v této normě 
pro rozváděč. 

Pokud se provádějí změny na ověřeném 
rozváděči, musí být použito „Ověřování 

návrhu“ pro kontrolu, zda tyto změny ovlivňují 
funkční charakteristiky rozváděče. Je-li 
pravděpodobný nepříznivý vliv, musí se 

provést nová ověření. 
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ROZVÁDĚČE 

Odpověď: 

Norma uvádí nově různé metody ověřování: 

– ověřovací zkoušení (ekvivalent typové        
zkoušce) 

– ověřování srovnáním se zkoušeným 
referenčním návrhem 

– vyhodnocení ověřování, tj. potvrzení správné 
aplikace výpočtů a konstrukčních pravidel, 
včetně použití příslušné míry bezpečnosti. 
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 

Tím, že nově norma uvádí i jiné metody než je 
zkoušení, lze jednoduše odpovědět, že pro 

jednoduší typy rozvodnic a rozváděčů (např. 
bytové rozváděče a rozvodnice) by bylo 

možné, aby si výrobce ověřovací zkoušku 
provedl bez účasti autorizované zkušebny, ale 

samozřejmě bez stanoveného postupu 
v souladu s ustanoveními ČSN EN 61439-1 

ed.2 a ČSN EN 61439 – 3 (Rozvodnice určené k 
provozování laiky (DBO)), není provedení 

ověřovací zkoušky možné.  
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 

Při ověřování lze v plném rozsahu využít i 
podkladů od výrobců prázdných skříní pro 

rozváděče.  

 

Pokud není výrobce schopen si ověření provést 
vlastními silami, je nutné využít služeb 

autorizované zkušebny 
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 
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ROZVÁDĚČE 
 

Mnoho revizních techniků, při výchozích a 
pravidelných revizích nevyžaduje výrobní 

štítky, protokol o kusovém ověřování (kusové 
zkoušce), tedy základní dokumenty pro 
kontrolovaný výrobek, který je součástí 

kontrolované elektrické instalace 
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 

Jedná se o ožehavou záležitost, v praxi často se 
vyskytující. 

 

 Jsou v podstatě pouze dvě možnosti řešení, 
které má v tomto případě revizní technik k 

dispozici. 
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 

Vhodným způsobem konečnému výrobci 
rozváděče (například montérovi, který 

elektroinstalaci dodává) „vysvětlit“, že musí 
tento výrobek, jehož je výrobcem, podrobit 

příslušné zkoušce, dodat základní dokumentaci 
a opatřit rozváděč výrobním štítkem.  
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 

Nebo toto revizní technik řešit nebude, v revizi 
tuto skutečnost nenápadně „skryje“ a bude se 

„modlit“, že to tímto způsobem projede.  
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ROZVÁDĚČE 
Odpověď: 

Pozor v případě druhé možnosti na sebe bere 
svým způsobem i odpovědnost za tento 

rozváděč, jelikož nepožadoval ke kontrole 
potřebné doklady od výrobku, i když 

samozřejmě výrobky může, v pravém slova 
smyslu dle zákona 22/1997 Sb. kontrolovat 

pouze Česká obchodní inspekce. 
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Ochrana před bleskem 

Sedmipatrový dům s plochou střechu. Byl 
postaven před rokem 1989.   

Budova je chráněná podle projektové 
dokumentace kombinovanou soustavou  
jímacích vedení, odvozených od prosté  

mřížové soustavy. 

 Počet svodů je řešen podle čl. 64                  
ČSN 34 1390.  

Dům se zateploval po celém obvodě 
polystyrénem 10 až 15 cm silným + 

probarvená omítka.  
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Ochrana před bleskem 

Tvar střechy se nezměnil, jednalo se i nadále 
o plochou střechu. 

 Stavební technik tvrdl, že zateplením budovy 
dochází k změně tvaru budovy a k její 

rekonstrukci a podle stavebních vyhlášek 
musí být na domě navržen a instalována nová 

ochrana před bleskem podle nové                 
ČSN EN  62305-3.  
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Ochrana před bleskem 

 

Montážní firma se na TIČR dotazovala, zda má 
stavební technik pravdu a musí být v tomto 
případě nově zřízena ochrana před bleskem, 

dle požadavků ČSN EN 62 305-3 (ed.2)? 
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Ochrana před bleskem 
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Ochrana před bleskem 

Odpověď: 

V tomto případě neměl stavební technik 
pravdu a nemusel se nutně zřizovat nový 

systém ochrany před bleskem, dle požadavků 
souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4. Nejedná 

se o novu stavbu, ani o změnu stavby 
z hlediska stavebního (např. přístavba, 

nadstavba apod.). Je ovšem nutné před 
zahájením provést revizi celé hromosvodní 
soustavy, včetně měření zemních odporů.  
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Ochrana před bleskem 

Pokud budou při revizi zjištěny závady, které 
nebude možné odstranit při montáži 

hromosvodu po zateplení domu (například 
vysoké hodnoty zemních odporů) musí být 

zřízena nová ochrana před bleskem, dle 
požadavků ČSN EN 62305-3 (4).  

Tím, že se objekt zateplí, se jistě zásadním 
způsobem nezvětší obvod budovy do takové 

míry, že by počet svodů neodpovídal půdorysu 
budovy, tak jak je stanoveno v ČSN 34 1390 

čl.64.  
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Ochrana před bleskem 

Doporučil jsem provést kontrolní výpočet dle 
uvedeného článku normy.  Stavební technik se 
odvolával na stavební vyhlášky a zmiňuje slovo 

rekonstrukce. Stavební zákon pojem 
“rekonstrukce“ nezná. V §2, odst.5, písmeno c,  

se definuje pojem “Stavební úprava“, kde se 
v textu uvádí i zateplení. Dle informací ze 

stavebního úřadu, se na tento úkon nevztahuje 
ani oznámení, takže se určitě o změnu tvaru 

budovy nejednalo.  
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Ochrana před bleskem 

Pokud hromosvodní soustava splňuje 
požadavky ČSN 34 1390, tak aby byla 

zabezpečena spolehlivá ochrana před bleskem, 
a bude na toto vystaven kladný revizní 

posudek, není důvodu k provádění stavebních 
úprav zřizovat „novou“ ochranu před bleskem 

dle požadavků ČSN 62305-3 (4). 
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OCHRANA PŘED BLESKEM 

 

V mnoha případech se setkáváme s tím, že 
není odpovídajícím způsobem navržena 

ochrana  před bleskem vzduchotechnických 
jednotek umístěných na střeše?  
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OCHRANA PŘED BLESKEM 

Odpověď: 

Projektant musí navrhnout ochranu před 
bleskem pomocí izolovaných tyčových jímačů , 

a to pomocí metody ochranného úhlu             
(u jednoduchých staveb) nebo pomocí tzv. 

metody valivé koule, kdy pomocí této metody 
lze do systému zabezpečení ochranného úhlu 

zahrnout i vyšší objekty.  
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OCHRANA PŘED BLESKEM 

Odpověď: 

Dále musí projektant výpočtem řešit 
dostatečnou vzdálenost tyčového jímače od 

chráněného zařízení, tak aby v případě úderu 
blesku a svodu do země nedošlo k přeskoku na 

chráněné zařízení. ČSN EN 62305 – 3,        
příloha A, čl.A.1; čl.A.2  

  

 

39 



OCHRANA PŘED BLESKEM 
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Ochrana před bleskem 

Při provádění dozoru na jedné z tepelných 
elektráren, jsem zjistil, že nebylo možné 

veškerou technologii umístit pod ochranný 
prostor tyčových jímačů a pod těmito 

technologiemi nebo v jejich těsné blízkosti 
vedly vodiče mřížové soustavy. 

Při úderu blesku by mohlo dojít poškození 
technologie, zejména z důvodů přeskoku 

bleskového proudu v případě úderu blesku do 
objektu. 

 
41 



Ochrana před bleskem 

Odpověď: 

 

Nejjednodušší variantou je do projektu doplnit 
připojení všech krytů motorů technologií 

k mřížové jímací soustavě pomocí jiskřiště dle 
ČSN EN 62305 – 3, čl.D.2.1, tak se zabezpečilo 

zamezení přeskoku bleskového proudu na 
elektrické zařízení a nemusela se demontovat 

stávající mřížová soustava  
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Ochrana před bleskem 
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OCHRANA PŘED BLESKEM 

 

Na objektu tepelné elektrárny byl instalován  
tyčový jímač a vodivá napínací lanka těchto 

jímačů byla k chráněnému elektrickému 
zařízení blíže než byla projektem stanovená  

přeskoková vzdálenost.  
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OCHRANA PŘED BLESKEM 

Odpověď: 

Při úderu blesku do objektu bude velké 
procento bleskového proudu svedeno cestou 

nejmenšího odporu do země, tedy pomocí 
systému jímačů a svodů, ale není vyloučeno, že 

část energie se dostane i na vodivá napínací 
lanka a v tomto případě tedy není vyloučena 
možnost přeskoku na chráněná zařízení. Je 

tedy nutné provést montážní úpravy, a úpravy 
v projektu tak, aby ve všech případech byla 
minimálně dodržena přeskoková vzdálenost 

chráněného zařízení od napínacího lanka. ČSN 
EN 62305 – 3, čl.6.3  
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Ochrana před bleskem 

 

Často se setkáváme s názorem, že vodivé části 
zařízení, které neobsahují žádná elektrické 

zařízení musí být instalována do ochranného 
úhlu tyčových jímačů?  
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Ochrana před bleskem 

Odpověď: 

Jelikož zařízení neobsahuje žádná elektrická 
zařízení, může být vodivý kryt zařízení přímo 
vodivě spojen s jímací mřížovou soustavou. 

ČSN EN 62305 – 3, čl.5.2.5 
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Ochrana před bleskem 
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OCHRANA PŘED BLESKEM 

 

Mohou se tzv. „odfuky“ odvzdušňovacího 
potrubí , například u ČS PHM, pouze 

pomocnými  tyčovými jímači instalovanými 
přímo na potrubí, nebo je nutné dle nové 

normy zabezpečit ochranu pomocí 
izolovaného tyčového jímače, který není 

vodivě spojen s potrubím? 

 

Toto je často řešený problém! 
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Ochrana před bleskem 

Odpověď: 

Tzv. “odfuky“ lze, podle nové normy chránit 
pouze pomocí ochranného úhlu tyčových 
jímačů, zvláště pokud se jedna o prostor 

s nebezpečím výbuchu (SNV). Již není možné, 
jak to připouštěla ČSN 34 1390, doplnit 

odvzdušňovací potrubí pomocným jímačem 
přímo na potrubí. ČSN EN 62305 – 3, příloha A, 

čl.A.1 
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Ochrana před bleskem 
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Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu  

    Předmětem dozoru byla  

elektroinstalace společných prostor 

staršího panelového domu. 

   Při provádění prohlídky  bylo zjištěno, 

že závady uvedené v poslední zprávě o 

pravidelné revizi nebyly vůbec 

odstraněny.   



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu  

    V části závady bylo mimo jiné uvedeno: 

“Dotáhněte Al spoje, a to i pod 

plombami, včetně PEN na kostru 

rozváděčů“.  

   Naopak v oddíle, kde bylo popisováno 

co předmětem revize není bylo 

uvedeno: „Elektrická instalace 

v zařízení ČEZ nebo pod plombami 

ČEZ“.  



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu 

    V revizní zprávě byly uvedeny jednotlivé 

jistící prvky před elektroměry bytových 

jednotek, včetně naměřené hodnoty 

impedance vypínací smyčky těchto 

vývodů a elektroměrových rozváděčů a 

také i hodnoty naměřených izolačních 

odporů u těchto vývodů. 

    



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu 

Odpověď:  

   Předložená revize obsahovala několik 

rozporů. 

   - není možné změřit impedanci vypínací 

smyčky elektroměrového rozváděče bez 

porušení plomb a jeho otevření 

   - není možné změřit izolační odpor vývodu 

pro bytovou jednotku, když je osazen 

elektroměr a zařízení pod plombami ČEZ 

(údajně nebylo předmětem revize).  



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu  

 Odpověď :  

Upozorňuji, že součástí revize je i prohlídka 

zařízení, a pokud mám revidovat 

provozovaný elektroměrový rozváděč, 

včetně vývodů určitě se neobejdu bez 

demontáže krycích plechů a porušení 

plomb. Porušit plomby je možné po 

předchozím nahlášení distributorovi 

elektrické energie, který po provedené 

revizi údržbě nebo opravě provede 

opětovné zaplombování.   



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu  

    



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu  

    



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu  

    



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu  

    



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu 

      Odpověď: 

    Na kontrolované elektroinstalaci nebyla 

prováděna žádná údržba.  

 

 Spoje Al vodičů nebyly dotaženy, a na 

některých místech zkorodované a vyhřáté 

natolik, že bylo více než nutné provést  

výměnu stoupacích svorkovnic. 

    (ČSN 33 2000-1 ed.2 - Kontrola a údržba 

elektrických zařízení musí být prováděna 

pravidelně) 



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu 

  Odpověď: 

   Svítidla ve sklepních prostorech byla utržená a 

visela v podstatě pouze objímky – jasné 

nebezpečí požáru.  

 

 Na elektroinstalaci  byly prováděny neodborné 

zásahy a připojení. 

    (ČSN 33 2000-1 ed.2 -  Při zřizování el. rozvodů 

musí být použito vhodných materiálů a práce 

musí být provedena řemeslně) 



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu 

    



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu 

    



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu 

    



Elektroinstalace společných prostor 

bytového domu 

    



Elektroinstalace hotelové koupelny 

 Předmětem inspekce byla 

elektroinstalace, která napájela 

zrcadlová svítidla v umývacím prostoru 

hotelových koupelen.  

 

Jednalo se o celonástěnné koupelnové 

zrcadlo, umístěné na stěně nad 

umývadlem. 

   



Elektroinstalace hotelové koupelny 

 Rám zrcadla byl vyhotoven ze dřeva, a po 

celém svém obvodu byl pokryt vodivým 

pozlaceným plechem.  

 

Pod zrcadlem na stěně byly upevněny čtyři 

zářivky, napájena jmenovitý napětím 230V. 

  

Celá elektroinstalace koupelny byla zapojena do 

obvodu proudového chrániče s reziduálním 

jmenovitým proudem 0,03A. 

  



Elektroinstalace hotelové koupelny 

  



Elektroinstalace hotelové koupelny 
 Spodní část vodivého rámu zrcadla byla 

umístěna cca 10 cm nad umývadlem. 

 

 Rám nebyl opatřen ochranou 

doplňkovým pospojováním. 

  

 Spodní zářivka byla nad umývadlem 

umístěna max. 20 cm a byla překryta 

vodivým rámem zrcadla, ovšem krytí 

před vniknutím vody zaručeno nebylo. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektroinstalace hotelové koupelny 

 Na zářivkách byly značky CE, ale rám 

zrcadla, který tvořil kryt pro použité 

zářivky, žádný výrobní štítek s 

technickými údaji neobsahoval. 

  

 Výrobcem nebylo předloženo 

„Prohlášení o shodě“ (nebo značka CE 

na výrobku) 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektroinstalace hotelové koupelny 

  



Elektroinstalace hotelové koupelny 
Odpověď: 

 Výrobce nesplnil požadavky NV č. 17/2003 

Sb., §2, odst. 1.“EZ může být uvedeno na trh 

pouze tehdy, splňuje-li technické požadavky 

uvedené v příloze č. 2, tohoto NV. V §2, odst. 2 

se uvádí, že podmínky uvedené v odstavci 1 

se považují za splněné, pokud elektrické 

zařízení je ve shodě s bezpečnostními 

požadavky harmonizovaných českých 

technických norem, popřípadě zahraničních 

technických norem přejímající v členských 

státech EU harmonizované evropské normy 

(§4 zákona č.22/2003 Sb.)  

 

  



Elektroinstalace hotelové koupelny 

Odpověď: 

 Výrobce musí výrobek opatřit označením CE a 

vydat ES prohlášení o shodě, které obsahuje: 

 

• identifikační údaje o výrobci  

• popis elektrického zařízení 

• odkaz na harmonizované normy či odkazy na 

specifikace, s nimiž je prohlašována shoda 

• poslední dvojčíslí roku, v němž bylo EZ opatřeno 

označením CE 

 

 

 

  



Elektroinstalace hotelové koupelny 

 Odpověď: 

 Svítidla umístěná nad umývacím prostorem 

nesplňovala požadavky tehdy platné ČSN 33 

2000-7-701: 

 Čl.701.55N1, písmeno a), b): krytí elektrických 

přístrojů a svítidel a provedení instalace musí 

odpovídat vnějším vlivům a zónám místa, ve 

které je umývací prostor instalován 

(např.zóna2) 

 Svítidla nebyla instalována tak,aby byla 

dodržena jejich minimální výška nad horním 

okrajem umývadla 0,4m.  

  



Elektroinstalace hotelové koupelny 

 Odpověď: 

 Rám zrcadla nebyl připojen na doplňkové 

pospojování koupelny, tak aby v případě poruchy 

k nebezpečnému působení dvou rozdílných 

potenciálů dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.2.2. 

 

 Pokud nebylo možno splnit požadavky uvedené 

v předchozích bodech, bylo možné zvolit další 

z následujících variant:  



Elektroinstalace hotelové koupelny 

Odpověď: 

 Osvětlovací tělesa bylo možno napájet zdrojem 

bezpečného malého napětí s obvodem SELV, a 

tím by byla plně zabezpečena ochrana živých a 

neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 (ed.2) 

  

 Tím, že EZ bude napájeno bezpečným malým 

napětím, není třeba vydávat prohlášení o shodě, 

protože se již nejedná o výrobek nízkého napětí 

(AC: 50V – 1000V), dle NV č.17/2003 Sb. 

  

  

 

 



SPOTŘEBIČE VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Často narážíme na problém, kdy revizní 
technici neví, dle jakých norem mají revidovat 
tzv. „běžně používané spotřebiče (např. 
rychlovarná konvice, mikrovlná trouba, 
počítače apod.) a dle jakých norem mají  
revidovat tzv. „Elektrický zdravotnický 
prostředek (ME), například zubní souprava, 
vyvyřovací souprava, souprava s elektrodami 
k oživování pacienta při zastavení srdce apod?  
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SPOTŘEBIČE VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Otázka: 

Majitelé soukromých vyšetřoven( ordinací ) např. jeden 
dělá umělé oplodňování, jiní ortodontisté, nebo oční 
vyšetřovna požadují na mně revize jejich spotřebičů a 
nářadí připojované do zásuvek nebo na akumulátory s 
nabíječem (adaptérem). 
Dle jakých norem mám revidovat tzv. „normální 
spotřebiče“ (rychlovarná konvice atd??(ČSN 33 1600 ed.2) 
Dle jakých norem mám revidovat tzv. „ Elektrický zdravotní 
přístroj ME„ (přístroj( souprava ) s elektrodami k oživování 
pacienta při zastavení srdce atd?  
Mohu také tyto přístroje revidovat a používat ČSN 33 1600 
ed.2, vč. revizní karty ? 
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SPOTŘEBIČE VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Odpověď: 

Ve zdravotnictví je nutné rozlišovat dva druhy 
spotřebičů. Běžně používané spotřebiče a 

ruční nářadí, které se revidují dle ČSN 331600 
ed.2 a na zdravotnické prostředky, na které se 

tato norma v žádném případě nevztahuje. 
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SPOTŘEBIČE VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Odpověď: 
Tyto zdravotnické přístroje je nutno vztahovat k 
zákonu 268/2014 Sb. 

§ 65: Odborná údržba 
(1) Odbornou údržbou se rozumí realizace 
pravidelných bezpečnostně technických kontrol a 
dalších úkonů směřujících k zachování 
bezpečnosti a plné funkčnosti zdravotnického 
prostředku. 
(2) Součástí odborné údržby je dále provádění 
elektrické kontroly zdravotnického prostředku, 
který je elektrickým zařízením. 
Pozn: Rozsah kontroly musí být stanoven 
výrobcem a také je řešen v ČSN EN 62353 ed.2  
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SPOTŘEBIČE VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Odpověď: 

Rozsah kontroly musí být stanoven výrobcem a také 
je řešen ČSN EN 62353 ed.2 „Zdravotnické elektrické 
přístroje – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách 
zdravotnických elektrických přístrojů a dále podle 
jednotlivých norem určených ke konkrétním 
přístrojům z řady ČSN EN 60 601 „ Zdravotnické 
elektrické přístroje“ 
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Závěr 

 

Hlavním úkolem přednášky bylo prezentovat 
nejčastější problémy zjišťované při kontrole a 

dozoru vyhrazených elektrických zařízení. 
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