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Náhrada řady ČSN 34 3100 

• Na počátku (tisíciletí) diskuze o vhodnosti opustit soubor  

ČSN 34 3100 – kulatý stůl 

 

• Členství české republiky v CENELEC od roku 1997 a z toho 

vyplývající povinnosti 

 

• Změna filosofie normy včetně otázky konkrétnosti a závaznosti 

 

• Důvody změny filosofie: 

• Evropské normy jsou příliš obecné a neřeší specifika 

jednotlivých odvětví, natož společností 

• předpisy v ČR obsahovaly řadu pravidel, která jsou v praxi 

používána, osvědčila se a nejsou v rozporu s evropskými 

pravidly (příkaz B) 
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Poslední vývoj 

EN 50110-1 ed. 3 – vyhlášena k užívání v ČR v anglickém 
originálu 
 
V současné době je vydán překlad do českého jazyka 
jako ČSN EN 50110-1 ed. 3 – zdánlivě málo změn, ale 
významné (pozitivní i negativní) 
 
Souběh s edicí 2 do ledna 2016 
 
V roce 2015 následně revize PNE 33 0000-6 



Hlavní rozdíly m,ezi 50110-1 ed.2 a ed.3 

ČSN EN 50110-1:2015 obsahuje dále uvedené významné technické 

změny s ohledem na EN 50110-1:2004: 

– zpřesnění definice odpovědných osob a úrovně odpovědnosti; 

– doplnění ustanovení o mimořádných opatřeních; 

– doplnění příkladu úrovně odpovědnosti v příloze B; 

– doplnění ustanovení o působení oblouku v příloze B; 

– doplnění ustanovení o mimořádných opatřeních v příloze B; 

– aktualizace normativních odkazů a bibliografie. 

  

Termín vysoké napětí zahrnuje úrovně od vysokého po zvlášť 

vysoké napětí. 
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ČSN EN 50110-1 ed.3 

• Přenesení odpovědnosti osoby odpovědné za 
elektrické zařízení, 
 

• Kvalifikace ve světě a u nás, 
 

• Definována osoba pověřená kontrolou elektrického 
zařízení během pracovní činnosti, 
 

• Doplnění ustanovení o mimořádných opatřeních. 



Kompetence osoby odpovědné za 

elektrické zařízení podle ed.2 

Celkem 12 případů v ČSN 50110-1 ed.2 
 
Celkem 21 případů podle PNE 33 0000-6 
 
Dnes méně 
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3.2.1osoba odpovědná za elektrické zařízení 

(person responsible for an electrical installation) 

 

pověřená osoba s konečnou odpovědností za bezpečný provoz 

elektrického zařízení a stanovení pravidel a organizace nebo 

uspořádání 
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3.2.2 osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení 

během pracovních činností (nominated person in control of 

an electrical installation during work activities)

osoba odpovědná za bezpečný stav elektrického zařízení během 

pracovních činností na něm nebo v jeho blízkosti 
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Obecné schéma úrovně bezpečnosti 
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Legenda 

a) osoba odpovědná za elektrické zařízení; 

b) osoba pověřená kontrolou elektrického 

zařízení během pracovní činnosti; 

c) vedoucí práce; 

d) člen pracovního týmu. 



Kvalifikace osob 

Pouze osoby znalé, poučené a seznámené, 

 

(ale je možné ctít naše zvyklosti) 



7.4.1 Výměna pojistek 
 

musí být výměna 

pojistek provedena za vypnutého stavu. 

osobou 

seznámenou bez ověření napětí. 

osobou znalou nebo poučenou
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4.9 Nouzová opatření 
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Příloha B.7 – nouzová opatření (1) 

•

•

•

•

•

•

•
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Příloha B.7 – nouzová opatření (2)

•

•

•
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Technické normy 

• Převzaté normy mezinárodní a 

evropské České národní normy – 

ČSN 

• Podnikové normy energetiky – PNE 

• Vnitřní předpisy společností 
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