
Informace o nových normách



Nové normy:
ČSN EN 60038 (33 0120)                                  srpen 2012
Jmenovitá napětí CENELEC

Jmenovité napětí: 230 V / 400 V

253 V
Tolerance napětí v předávacím místě: ± 10 %

207 V

Poznámka:
V instalacích zákazníka může dojít k dalšímu úbytku napětí,
podle ČSN 33 2130 ed. 3 je to od 2% do 8 %.
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Nové normy:
ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100)     leden 2014
Činnost na elektrických zařízeních
Norma byla tehdy vydána pouze v anglické verzi.

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100)     květen 2015
Obsluha a práce na elektrických zařízeních
Toto je již česká verze.

Předchozí (ed. 2) byla zrušena již 11. února 2016 !!
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Obsluha a práce na elektrických zařízeních
podle ČSN EN 50110-1 ed. 3    (34 3100)

Bylo doplněno ustanovení, které reaguje na 
jazykové problémy v komunikaci: 

Dorozumívání
Pokud jsou na pracovišti osoby hovořící 
různými jazyky, musí být předem stanoven 
jazyk, kterému příslušné osoby rozumějí.



Obsluha a práce na elektrických zařízeních
podle ČSN EN 50110-1 ed. 3    (34 3100)

Bylo doplněna ustanovení o mimořádných událostech: 

Nouzová opatření
Osobou odpovědnou za elektrické zařízení musí být 
vypracována nouzová opatření pro zajištění bezpečnosti 
při mimořádných událostech nebo při úrazu elektrickým 
proudem. 

Podrobnosti jsou v normě uvedeny v Příloze B7.



Nahrazené normy:
ČSN 33 2130 ed. 3 prosinec 2014
Elektrické instalace nn - Vnitřní elektrické rozvody

Světelné obvody - pokud jsou v prostorech bytových domů, 
občanské výstavby nebo na pracovištích použity proudové 
chrániče, pak žádný chránič nesmí chránit více než jeden 
světelný obvod.

Zásuvkové obvody - do 20 A musí mít proudový chránič s 
vybavovacím proudem do 30 mA.

Doplněny požadavky pro prostory pro zdravotně postižené osoby.

Předchozí norma (ed. 2) byla zrušena již 1. ledna 2016 !!
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Nové normy:
ČSN 33 2312 ed. 2 duben 2014

Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

Svítidla pro přímou montáž na hořlavé podklady se označovala:

Tato svítidla už nebudou mít zvláštní označení.

Označovat se budou pouze svítidla, která 
nejsou vhodná pro montáž  na hořlavé povrchy a     do hořlavých podkladů:
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Nové normy:
ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600)      srpen 2015
Svítidla pro nouzové osvětlení

(V dubnu 2015 byla nejprve vydána v angličtině.)

Všechna svítidla pro nouzové osvětlení musí být vhodná 
pro přímou montáž na normálně zápalné plochy!
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Nové normy:
ČSN 33 2000-7-710 leden 2013
El. instalace nn.
Zdravotnické prostory

Od ledna 2015 nahradila  normu ČSN 33 2140 z roku 1986.
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Rozdělení prostor
Zavedení tří základních skupin 
zdravotnických prostorů (0, 1 a 2)             
(V normě ČSN 33 2140 bylo 26 typů místností)

Proudové chrániče
V prostorách skupiny 1 a 2 mohou být použity 
pouze proudové chrániče typu A, nebo typu B.



Typy proudových chráničů:
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Nové normy:
ČSN 33 0165 ed. 2 duben 2014
Značení vodičů barvami nebo číslicemi
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Nové normy:
ČSN EN 61010-2-033 (35 6502)       leden 2013

Zvláštní požadavky na měřidla
Možnost měřit síťové napětí
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Měřicí přístroje



Nové normy:
ČSN 75 5409 únor 2013

Vnitřní vodovody

Tam, kde je vodovod součástí pospojování, musí být pro minimalizaci 
nebezpečí pro obsluhu zabezpečeno trvalé přemostění vodoměru a 
jeho připojených armatur.

Použití vodovodního potrubí jako uzemňovacího 
systému pro elektrické instalace je přísně zakázáno.
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Nové normy:
ČSN EN 60529 Změna A2 červen 2014

Stupně ochrany krytem
Změna přidala nový stupeň krytí proti vodě: 

IPx9 - ochrana proti tryskající vysokotlaké horké vodě
(zkouší se oválnou tryskou 2,34 x 1,33 mm)

Dosavadní stupně ochrany (IP kódy) se nemění.
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Nové normy:
Stupně ochrany krytem IPx9 – Příklad použití:
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Zákon č. 90/2016 Sb.
o posuzování shody stanovených výrobků
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Uvedení výrobku na trh nebo do užívání

U „stanovených“ výrobků – ES prohlášení o shodě

Podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13:

(1) Stanovené výrobky mohou výrobci nebo dovozci uvést na trh
nebo mohou být tyto výrobky uvedeny do provozu, jen splňují-li
technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b) a po
posouzení shody.

(9) Distributor je povinen jednat tak, aby zabránil distribuci
stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona,
zejména výrobků, které nejsou opatřeny stanoveným označením.

8. února 2017 ©  PŠIS Nymburk 17



Uvedení výrobku na trh nebo do užívání

U „stanovených“ výrobků – EU prohlášení o shodě

Podle zákona č. 90/2016 Sb. § 4:

(1) Na trh smí být uveden pouze takový výrobek, který splňuje
požadavky tohoto zákona a nařízení vlády vydaných k jeho
provedení, která se na něj vztahují a u něhož byla posouzena shoda.

(2) Výrobky mohou být uvedeny do provozu nebo používány, a to
včetně používání pro vlastní potřebu výrobce, jen pokud splňují
stanovené požadavky a byla u nich posouzena shoda.
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Uvedení výrobku na trh nebo do užívání

U „stanovených“ výrobků – EU prohlášení o shodě

Podle zákona č. 90/2016 Sb. § 4:

(4) Jestliže výrobek splňuje požadavky předpisů Evropské unie pro
uvádění výrobků na trh, nesmí orgány veřejné správy bránit v jeho
dodání na trh na území České republiky.

(5) Na veletrzích, výstavách a při podobném předvádění lze za
stanovených podmínek předvádět i výrobky, které stanovené
požadavky nesplňují..
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Uvedení výrobku na trh nebo do užívání

Podle zákona č. 90/2016 Sb. § 9:

(2) Distributor je povinen před dodáním výrobku na trh ověřit, zda je
výrobek opatřen označením CE a zda bezpečnostní informace
přiložené k výrobku jsou v českém jazyce.

Podle zákona č. 90/2016 Sb. § 14:

(2) EU prohlášení o shodě se vyhotovuje v českém jazyce a v
úředních jazycích států EU, ve kterých je dodáván na trh.
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Nové nařízení vlády č. 118/2016 Sb.
Od 20. 4. 2016 je zrušeno NV č. 17/2003 Sb. 

Na elektrická zařízení v rozsahu od 50 V až 1000 V střídavého
napětí a od 75 V až 1500 V stejnosměrného napětí se nyní
vztahuje nařízení vlády č. 118/2016 Sb.

Povinné označení na výrobku:
 označení CE
 označení výrobce, včetně adresy pro doručování, na které lze 

výrobce skutečně zastihnout
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Štítek rozváděče 
přístupného laické obsluze
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Evropská značka shody CE:

II
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Česká značka shody CCZ:

II

8. února 2017 ©  PŠIS Nymburk 24



Ukázka falešného označení CE:
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Ukázka falešného označení CE:
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Nové normy:
ČSN 35 4185 (35 4185)                      leden 2016
Proudové chrániče 
pro zásuvky pro domovní a podobné použití

Označení SRCD
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Nové normy:
ČSN EN 81-72 ed. 2 (27 4003)                leden 2016
Bezpečnostní předpisy pro výtahy pro dopravu osob
Část 72: Požární výtahy

Napájení musí mít minimálně
stejnou úroveň protipožární 
ochrany, jako má výtahová
šachta.
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Nové normy:
ČSN EN 61175-1 (01 3731)                březen 2016
Průmyslové systémy, instalace a zařízení
Označování signálů

V této normě najdeme písmena pro označování vodičů:

L1, L2, L3
N, M
PE, PEN, PEM, PEL
FE – vodič pracovního uzemnění
FB – vodič pracovního pospojování
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Nové normy:
ČSN 33 2000-7-730 (33 2000)     červen 2016
Elektrické instalace nn – Přípojky pro tuzemská plavidla

ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 (33 2000)        srpen 2016
Elektrické instalace nn – Napájení elektrických vozidel

ČSN EN 61140 ed. 3 (33 0500)        říjen 2016
Ochrana před úrazem el. proudem
Společná hlediska pro instalaci a zařízení

8. února 2017 ©  PŠIS Nymburk 31



Nové normy:
ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (33 2000)     listopad 2016
Elektrické instalace nn
Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (33 2000)     listopad 2016
Elektrické instalace nn
Přepěťová ochranná opatření

ČSN EN 50526-3 (34 1561)        prosinec 2016
Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení
DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí

(ukolejnění, průrazka, bludné proudy)
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Nové normy pro AFDD:
ČSN EN 62606 (35 4196)        červenec 2014

Obecné požadavky na obloukové ochrany (AFDD)

Oblouková ochrana - přístroj pro detekci poruchového oblouku
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Ke vzniku požáru vlivem poruch, při nichž dochází k 
elektrickému oblouku, dochází obvykle v důsledku:

poškození izolace mezi aktivními vodiči, které vede 
ke vzniku poruchových proudů (paralelní oblouky);

nalomení nebo poškození vodiče (snížený průřez) 
při proudovém zatížení (sériové oblouky);

 spojení ve svorkách, které má vysokou rezistanci.
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Příklady, kdy je vhodné AFDD uplatňovat

Oblouk v zásuvce



Vadné spoje ve výrobku



Důsledek vadného spoje ve výrobku:



Změna Z1 - ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 srpen 2015
Byl doplněn nový článek 421.7:
Doporučuje se, aby se zvláštní opatření na ochranu před účinky 
obloukových poruch (AFDD) provedla v koncových obvodech:

 v objektech s ložnicemi

 v místech s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných 
materiálů, tj. v prostorech BE2 (např. ve stodolách, v dřevozpracujících 
provozovnách, skladech hořlavého materiálu);

 v místech s hořlavými stavebními materiály, tj. v prostorech CA2 (např. v 
dřevěných budovách)

 ve stavbách s nebezpečím šíření ohně, tj. v prostorech CB2;

 v místech s ohrožením nenahraditelného bohatství.
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Nové normy - požár:



 Objekty s osazením velkého počtu osob s vyšší obtížností 
možnosti evakuace, jako jsou domy pečovatelských služeb, 
domovy pro seniory, atd.;

 Objekty občanské vybavenosti s vysokou, obvykle nárazovou, 
koncentrací osob (divadla, kulturní sály, atd.), administrativní 
budovy; 

 Prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu v důsledku povahy 
zpracovávaných materiálů, v textilkách, dřevovýroba včetně 
truhlářských dílen, papírenský průmysl, chemický průmysl, báňský 
průmysl, atd.;

 Výstavy, u nichž je přítomna laická veřejnost.
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Kde najdou AFDD další uplatnění?



• Proč se nepoužívá jen jeden přístroj na začátku instalace ?
Více různých zátěží maskuje projev elektrického
oblouku a to vede ke snížení kvality detekce

• Jak rychle reaguje AFDD ?
Rychlost vypnutí je určena výrobkovými normami: 
proud 2,5 A způsobí vypnutí do 1s a proud 16A do 0,15 s

• Pro které obvody se AFDD používá ?
Ve střídavých jednofázových nebo dvoufázových 
obvodech, které nepřekračují 240 V.

• Jsou někde AFDD povinné ?
V Německu od 18. 12. 2017
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Často pokládané otázky



Nové normy - požár:
ČSN 33 2000-5-53 (33 2000)                leden 2016

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 (33 2000)                červen 2016
Elektrické instalace nízkého napětí
Spínací a řídicí přístroje

Instalace přístrojů pro detekci poruchového oblouku (AFDD):

 na začátku koncového obvodu

 ve střídavých sítích

 jednofázové obvody

 do 240 V

8. února 2017 ©  PŠIS Nymburk 41



Upozornění:

• Použití takových přístrojů (AFDD) se 
nepovažuje za výhradní ochranné opatření a 
neeliminuje potřebu uplatnit některé 
z opatření uvedených v ostatních článcích 
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2!
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Vnitřní zapojení AFDD:
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Vnitřní zapojení AFDD:



Ukázka AFDD

Kombinace AFDD s jinými přístroji
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Ukázka z návodu pro instalaci AFDD:
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Měření izolačního stavu v obvodech s AFDD

1. odpojit AFDD 2. změřit izolační stav       3. připojit AFDD



Z připravovaných norem pro rok 2017:
ČSN 33 2000-6 ed. 2 (33 2000)  (?)  2017
Elektrické instalace nn
Revize

Vzorový formulář – „Zpráva o výchozí revizi“

Na 1. straně bude doporučeno uvádět podrobné informace:

 údaje o zákazníkovi

 adresa instalace

 údaje o projektantovi + podpis

 údaje o firmě, která provedla montáž + podpis

 údaje o revizním technikovi + podpis
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Tato prezentace je dostupná na

www.elektro-shop.cz/normy
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