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Účelem přednášky je seznámení s právní úpravou technické normalizace a závazností 

technických norem včetně přejímání evropských norem do souboru ČSN. Dále jsou 
uvedeny přijaté evropské normy v oblasti drážních zařízení do souboru ČSN v roce 2003 
a 2004. Stručně je popsáno zavedení normy ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na 
elektrických zařízeních“, rozsah její platnosti včetně dočasné platnosti norem řady 
ČSN 34 31- 99 a její vliv na činnosti na elektrických zařízeních železniční dopravní cesty. 

 

Úvod 
Při tvorbě „Českých technických norem“ je třeba vycházet ze skutečnosti, že veškerá 

činnost probíhající v rámci jejich následného využívání, musí být v souladu s obecně 
platnými právními předpisy, tj. zákony, technickými předpisy, vyhláškami, normativními 
dokumenty apod. 

Ústavní zákon, zákony, vládní nařízení a vyhlášky ústředních orgánů státní správy 
jsou publikovány ve Sbírce zákonů. 

 

Právní úprava technické normalizace 
Právní úprava technické normalizace je obsažena v zákonu č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, zákona 
71/2000 Sb., zákona 102/2001 Sb. a zákona 205/2002 Sb.   

 

V zákoně jsou rozlišeny : 
Technické předpisy - Technickým předpisem pro účely tohoto zákona (zákon 

č. 71/2000 Sb.) je právní předpis, vyhlášený uveřejněním jeho plného znění ve Sbírce 
zákonů, obsahující technické požadavky na výrobky, popřípadě pravidla pro služby, nebo 
upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, při jeho používání nebo při poskytování 
nebo zřizování služby nebo zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého 
výrobku nebo používání, poskytování nebo zřizování služby". 

České technické normy – Česká technická norma je dokument vytvořený podle 
tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve 
Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Název česká 
technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných 
dokumentů. Norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo 
charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně 
uspořádání ve vymezených souvislostech. Česká norma není obecně závazná. 

Harmonizované technické normy - Česká technická norma se stává 
harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené 
evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského 
společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla 



  

jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských 
společenství společnou dohodou notifikovaných osob. 

Určené technické normy -  Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, 
vyplývajících   nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, může Úřad 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví po dohodě s ministerstvy 
a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit 
české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, 
popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující 
podrobnější technické požadavky (dále jen „určené normy“). 

Technické dokumenty - Technickým dokumentem se rozumí dokument, který 
obsahuje technické specifikace výrobku, a není technickým předpisem, ani technickou 
normou, a který by mohl vytvořit technickou překážku obchodu.“. 

 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje ve 

Věstníku Úřadu ty harmonizované české technické normy nebo určené normy, kterých se 
tato skutečnost týká“. 

Splnění harmonizované české technické normy, určené normy nebo splnění 
zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie 
harmonizovanou evropskou normu, nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za 
podmínek stanovených v technickém předpisu za splnění těch požadavků stanovených 
technickými předpisy, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují 

 

Závaznost norem 

Technické normy jsou doporučeným a v současné době nejlepším známým 
technickým řešením v dané oblasti. Pokud známe lepší technické řešení z hlediska 
bezpečnosti daného zařízení nebo výrobku nic nebrání tomu, abychom toto řešení využili. 
Normy se stávají závaznými pokud, jak bylo uvedeno výše, jsou vyšším právním 
předpisem stanoveny jako určené technické normy, nebo jejich používání je opět 
stanoveno vyšším právním předpisem. Rovněž se technické normy stanou závaznými 
pokud se na jejich plnění smluvně dohodnou objednatel a zhotovitel. Praxe je však 
taková, že požadavkům norem se podřizují všechny složky od konstruktérů a projektantů 
až po výrobce a zhotovitele. 

 

Podmínky vydávání norem 

Při tvorbě a vydávání norem musí být zajištěny podmínky stanovené v rozhodnutí 
o pověření, kterými jsou zejména 

• včasné zveřejňování oznámení o připravovaných návrzích norem a vydaných 
normách ve Věstníku Úřadu, 

• plnění povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 
vázána, z členství v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích  

• projednání návrhu normy s každým, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném 
oznámení o zahájení zpracování návrhu normy přihlásí u osoby uvedené v tomto 
oznámení, nebo s každým, kdo zašle své stanovisko ke zveřejněnému návrhu 
normy ve lhůtě stanovené v oznámení o jeho zveřejnění.  

 

Obecné požadavky na bezpečnost 

Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných 
podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé 
použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem 
k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž 
se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele.  

 



  

Tvorba evropských norem EN a jejich zavádění do souboru  
norem ČSN 

Evropské elektrotechnické normy jsou tvořeny v evropské normalizační organizaci 
CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) jejímž plnoprávným členem 
je od roku 1997 i Česká republika. Veškeré normy, které jsou v CENELEC přijímány, musí 
do určitého stanoveného data přijmout všechny národní komitéty. Při přijmutí evropské 
normy do souboru národních norem musí být zrušeny ty národní normy nebo jejich 
ustanovení, které jsou s přijímanou mezinárodní normou v rozporu nebo obsahují shodná 
ustanovení. Tyto povinnosti jsou v souboru norem ČSN prováděny změnami nebo 
rušením příslušných národních norem při jejich zavádění do souboru norem ČSN 
překladem. 

Do evropských norem jsou začleňovány formou datovaných nebo nedatovaných 
odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných 
místech textu normy. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv 
z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly 
začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné 
publikace. 

V některých případech (zejména u norem, které jsou používány malým počtem 
výrobců nebo uživatelů) jsou evropské normy přejímány endosmertem tj. přímým 
použitím v originálu bez překladu.  

V případě provedení změny národní normy, která není vyvolána na základě přejímání 
obdobné evropské normy, musí být provedena notifikace. Notifikace je vlastně oznámení 
CENELEC o tom, že některý z národních komitétů má úmysl revidovat národní normu 
nebo vydat její změnu. V případě, že žádný z národních komitétů nemá zájem 
o používání této revidované normy nebo její změny jako svoji národní normu, je norma 
revidována nebo vydána změna v rámci národní normalizace. V případě, že o normu 
projeví zájem další dva národní komitéty, musí být tato norma projednána s těmito 
zájemci a potom je využívána i u ostatních členů jako národní norma. Při větším zájmu 
o tuto normu (4 národní komitéty) musí být tato norma projednávána a zavedena jako 
evropská norma. Národní komitét, který normu navrhoval se stane vedoucím projektu 
tvorby evropské normy. Stejný postup platí i při požadavku na zavedení nové národní 
normy. 

 

Normalizace v dopravě 
V rámci CENELEC pracuje několik skupin pro normalizaci v dopravě. Z celé řady 

normalizačních skupin se jedná zejména o: 
 

CLC/TC 9X –   Elektrické a elektronické zařízení pro železnice 
CLC/SC 9XA –   Komunikační, signalizační a ovládací systémy 
CLC/SC 9XB –   Elektromechanické materiály vozového parku 
CLC/SC 9XC -  Elektrické zdroje a uzemňovací systémy pro zařízení 

hromadné dopravy a pomocné přístroje (pevná zařízení) 
CLC/TC 214 Elektrická zařízení pro povrchové dopravní systémy. 
 
V rámci Českého normalizačního institutu pracují jako poradní orgán ředitele ČSNI 

Technické normalizační komise. Tyto komise jsou oborové a jsou zastoupeny odborníky 
z různých organizací. Účast v těchto komisích je dobrovolná a veškeré náklady spojené 
s prácí těchto komisí hradí vysílající organizace. Seznam jednotlivých Technických 
normalizačních komisí a jejich členů je uveden na internetových stránkách ČSNI. 

V rámci drážních zařízení a elektrotechnických předpisů (Pravidla pro 
elektrotechniku) se jedná o Technické normalizační komise: 

 TNK   22  Elektrotechnické předpisy 
 TNK   47  Elektromagnetická kompatibilita 
 TNK 126  Elektrotechnika v dopravě 
 



  

Na těchto komisích je projednávána problematika norem a normalizačních požadavků 
včetně připomínkování návrhů evropských norem, připomínkování přejímaných 
evropských norem a návrhy na rušení národních norem. 

 

Technické normy pro drážní zařízení  
V posledních letech byla přejímána řada evropských norem a zaváděna do souboru 

ČSN, týkajících se drážních zařízení a to zejména trakčních zařízení. Tyto normy jsou 
přejímány překladem a v některých případech ovlivňují řadu národních norem.  

Pro názornost je uvedena norma ČSN 34 1510. Tuto normu nahrazuje od 1.3.2001 
ČSN EN 50155 (33 3555), ale tato náhrada je částečná. Od 1.10.2002 některé kapitoly 
této normy nahrazuje ČSN EN 50124-1 a ČSN EN 50124-2 (4/2002), od 1.4.2007 ji 
částečně nahradí ČSN EN 61373. Od 1.3.2005 tuto normu nahradí ČSN EN 60077-1,2 a 3 
(všechny byly vydány 3/03). Tím se vlastně stalo to, že v normě ČSN 34 1510 najdete 
řadu odkazů na jiné evropské normy. Její platnost však skončí 1.3.2005. 

Pro přehled jsou dále uvedeny evropské normy týkající se drážních zařízení, které 
byly ČSNI vydány v roce 2003: 

ČSN EN 50153 ed. 2 (33 3503) Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na 
ochranu před úrazem elektrickým proudem (2003-07-01); 

ČSN EN 50125-2 (33 3504) Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 
2: Pevná elektrická zařízení (2003-07-01); 

ČSN EN 60077-1 (34 1510) Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - 
Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla (2003-04-01); 

ČSN EN 60077-2 (34 1510) Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - 
Část 2: Elektrotechnické součástky - Všeobecná pravidla (2003-04-01); 

ČSN EN 60077-3 (34 1510) Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - 
Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC (2003-04-01); 

ČSN EN 60077-3 ((34 1510) Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - 
Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC (2003-04-01); 

ČSN EN 50122-2  (34 1500) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 2: 
Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními 
proudovými soustavami – změna A1 (2003-07-01); 

ČSN EN 50123-1 ed. 2 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače 
DC - Část 1: Všeobecně (2003-09-01). Spolu s vydáním této normy má ČSN EN 50123-1 
omezenou platnost do 1.9.2005; 

ČSN EN 50123-2 ed. 2 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače 
DC - Část 2: Vypínače DC (2003-09-01). Spolu s vydáním této normy má  
ČSN EN 50123-2 omezenou platnost do 1.9.2005; 

ČSN EN 50123-3 ed. 2 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače 
DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení (2003-09-01). 
Spolu s vydáním této normy má ČSN EN 50123-2 omezenou platnost do 1.9.2005; 

ČSN EN 50123-4 ed. 2 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače 
DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení (2003-10-01). 
Spolu s vydáním této normy má ČSN EN 50123-2 omezenou platnost do 1.9.2005; 

ČSN EN 50123-5 ed. 2 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače 
DC - Část 5: Svodiče přepětí a omezovače přepětí nízkého napětí pro zvláštní použití v 
soustavách DC (2003-09-01). Spolu s vydáním této normy má ČSN EN 50123-2 
omezenou platnost do 1.9.2005; 

ČSN EN 50123-6 ed. 2 (34 1562) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače 
DC - Část 6: Rozváděče DC (2003-09-01). Spolu s vydáním této normy má ČSN EN 
50123-2 omezenou platnost do 1.9.2005; 

ČSN EN 50123-7-1 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - 
Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC 
- Směrnice pro použití (2003-08-01); 

ČSN EN 50123-7-2 ed. 2 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače 
DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních 



  

soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření (2003-08-01). 
Spolu s vydáním této normy má ČSN EN 50123-7-2 omezenou platnost do 1.9.2005; 

ČSN EN 50123-7-3 ed. 2 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače 
DC - Část 7-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních 
soustavách DC - Oddělovací převodníky napětí a jiná zařízení pro měření (2003-08-01). 
Spolu s vydáním této normy má ČSN EN 50123-7-3 omezenou platnost do 1.9.2005; 

ČSN EN 50317 (36 2313) Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na 
měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým 
vedením a ověřování těchto měření (2003-06-01); 

ČSN EN 50318 (36 2314) Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování 
simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým 
vedením (2003-06-05); 

ČSN EN 50327 (34 1584) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace 
jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů (2003-09-01); 

ČSN EN 50328 (34 1583) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické 
výkonové měniče pro napájecí stanice (2003-09-01); 

ČSN EN 50329 (34 1582) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční 
transformátory (2003-09-01); 

 
a v roce 2004: 
ČSN EN 50238 (33 3592) Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem 

a systémy pro detekování vlaků (2004-01-01); 
ČSN EN 50343 (34 1570) Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro kladení 

kabelů (2004-01-01); 
ČSN EN 50311 (34 1575) Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky 

pro DC napájení zářivkového osvětlení (2004-01-01); 
 
Pro úplnost byly do seznamu zařazeny i ČSN EN týkající se drážních vozidel.  
 

Nově přijatá a zavedená ČSN EN 50110-1 
V rámci přejímání evropských norem a jejich zavádění do souboru ČSN byla 

v připomínkovém řízení projednána a v závěru roku 2000 předložena ČSNI ke schválení 
a zavedení evropská norma EN 50110-1 Operation of electrical installations -/Obsluha 
a práce na elektrických zařízeních/ a evropská norma EN 50110-2 Operation of electrical 
installations /national annexes/ Obsluha a práce na elektrických zařízeních /národní 
dodatky/ překladem. Norma EN 50110-1 byla ČSNI předložena s rozporem, který se 
nepodařilo zpracovatelskému týmu vyřešit a jeho projednání na vyšších legislativních 
orgánech trvalo až do srpna 2003, kdy byl Ministerstvem práce a sociálních věcí jako 
posledním, dán souhlas k vydání a tím i zavedení těchto norem do souboru ČSN. Tyto 
normy byly vydány ČSNI v listopadu 2003 jako základní bezpečnostní normy pod třídícím 
znakem 34 3100. Spolu s vydáním obou norem byly vydány změny norem řady  
ČSN 34 3100 – 99, které byly zpracovány zároveň s EN 50110-1 a EN 50110-2. 

Nově zavedená ČSN EN 50110-1 (34 3100) se tak stala základní bezpečnostní 
normou pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a norma ČSN EN 50 110-2 
obsahuje národní dodatky pro jednotlivé státy, všech členských zemí CENELEC podle 
toho, jak v které zemi je bezpečnost elektrických zařízení, práce na nich a jejich obsluha 
uzákoněna. V národní příloze NA pro Českou republiku jsou uvedeny zákony a vyhlášky 
zabývající se bezpečností práce a jsou zde uvedeny i ČSN. Vzhledem k datu vydání této 
normy není tato příloha normativní, ale pouze informativní. 

Netřeba se zabývat skutečnostmi, které vedly k tomu, že vydání této normy bylo 
zpožděno bezmála o tři roky. Na jednáních, kde byly řešeny rozpory a námitky proti 
přijetí EN bylo doporučeno několik variant postupu při zavádění EN do souboru ČSN. 
Jedna z variant, která byla ČSNI zpracovatelskou komisí doporučena a která byla ČSNI 
přijata, je časově omezená souběžná platnost ČSN EN 50110-1 a ČSN 34 3100. To 
znamená, že s přijatou EN souběžně platí i revidované ČSN řady 34 3100. Tato souběžná 
platnost byla schválena na dobu 2 let tzn. do konce roku 2005, kdy skončí platnost 



  

norem ČSN 34 3100-99. Revize norem ČSN 34 3100-91 byla prováděna s ohledem na 
evropské normy a spočívala hlavně v tom, aby byly dány do souladu s evropskou normou 
tak, aby neobsahovaly stejná opatření a nebo opatření, která nejsou s nimi v souladu po 
případě opatření rozporná. Zároveň byla ověřena platnost citovaných a souvisících norem 
uvedených v přílohách norem ČSN 34 3100-99. 

Návrh na zrušení ČSN 34 3100-99 si vyžádala i ta skutečnost, že jednotlivé normy 
tohoto souboru jsou zastaralé a zároveň obsahují i takové požadavky a povinnosti, které 
do norem již nepatří a jsou nebo by měly být zakotveny v národní legislativě a to 
v zákonech, vládních nařízeních popř. ve vyhláškách. Souběžná platnost zároveň umožní 
vytvoření předpokladů a dostatečného časového horizontu pro postupný přechod na 
novou evropskou normu. 

Zavedení ČSN EN 50110-1 si vyžádá změnu pohledu na zajišťování bezpečnosti 
obsluhy a práce na elektrických zařízeních. Jedná se zejména o tu skutečnost, že v ČSN, 
které byly v době jejích vzniku závazné, bylo přesně stanoveno, jak má být při 
zajišťování pracoviště nebo provádění činnosti na elektrickém zařízení postupováno. 
Technické normy a u ČSN 34 3100, jak již název napovídá „Elektrotechnické předpisy 
ČSN – Bezpečnostní předpisy…“, byly vlastně návodem k postupu a v některých 
případech mohly nahrazovat technologické postupy. Evropská norma EN 50110 -1 
stanovuje základní požadavky na obsluhu elektrických zařízení a práci na elektrických 
zařízeních nebo v jejich blízkosti. Vzhledem k velké oblasti využívání elektrických zařízení 
tj. výrobě, přenosu, přeměně, rozvodu a užití elektrické energie nelze jednoznačně 
stanovovat pro toto široké spektrum činností a v normách, které jsou vlastně technickým 
doporučením, nelze nařizovat bezpečnostní postupy.  

Vzhledem k tomu, že stávající ČSN 34 3100 platí již od roku 1967 a současně vydaná 
změna je již devátou, je zřejmé, je již nemůže v plném rozsahu plnit svoje poslání jako 
základní bezpečnostní norma a to z hlediska používání nových technologických a 
pracovních postupů a zavádění nové techniky v oblasti provozu, údržby a výstavby 
elektrických zařízení. Dále je třeba vzít do úvahy i tu skutečnost, že řada nově 
zaváděných evropských norem do souboru ČSN se v oblasti bezpečnosti odvolává na 
EN 50110-1 a ne na ČSN 34 3100. Dalším aspektem, který je nutno vzít do úvahy je 
členství v CENELEC a vstup České republiky do Evropské unie a tím změnu pracovního 
trhu i v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních.  

Jelikož evropské normy EN 50110-1 a EN 50110-2 byly schváleny v CENELEC 
v závěru roku 1996, kdy ČR ještě nebyla plnoprávným členem CENELEC a proto nebylo 
možné uplatnit případné připomínky ČR. Od vydání evropských norem EN 50110-1 a EN 
50110-2 a jejího zavedení do souboru norem ČSN uplynulo již bezmála 8 let. Skoro 
stejnou dobu, však trvalo i přijetí této evropské normy do souboru ČSN a tím i oddálení 
a nutnost přijmutí potřebných legislativních opatření pro zajištění bezpečnosti při 
činnostech na elektrických zařízeních.  

V současné době je projednávána v CENELEC novela normy EN 50110-1, která byla 
připomínkována i v ČR. V normě jsou však provedeny jen drobné úpravy a podstata a 
věcná náplň normy zůstává nezměněna. Zároveň ČR zaslala požadavky na doplnění 
normy EN 50110-2 o zákony a vyhlášky, které je třeba v národní příloze pro ČR uvést 
a požadovat její změnu z informativní na normativní. 

 

ČSN EN 50110-1 

Předmět normy a rozsah platnosti 

Norma platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními 
nebo v jejich blízkosti. Platí pro zařízení která jsou provozována ve všech napěťových 
hladinách od malého přes nízké, vysoké až po velmi vysoké a zvlášť vysoké napětí. Dále 
norma ve svém znění stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení 
a práci na nich a nebo v jejich blízkosti. Požadavky se týkají obsluhy, práce a údržby.  

Norma neplatí pro osoby, které užívají elektrické instalace a zařízení navržené pro 
běžné užívání a provedené podle příslušných norem a dále neplatí na letadlech 
a vznášedlech pohybujících se vlastní silou, na námořních lodích pohybujících se vlastní 



  

silou, podléhajících mezinárodním námořním zákonům, na elektronických 
telekomunikačních a informačních systémech, na elektronickém přístrojovém vybavení 
řídících a automatických systémech, v uhelných nebo jiných dolech, na dopravních 
prostředcích, na elektrických trakčních systémech, při experimentální a výzkumné práci.  

Doporučuje však, aby osoby odpovědné za takováto zařízení používaly tuto normu, 
jako pokyn k zavedení svých bezpečnostních opatření pravidel a postupů. 

 

Kvalifikace osob 

Velká váha je v normě dána odpovědnosti za bezpečnost osob zapojených do 
pracovní činnosti a těch, které jsou nebo mohou být zúčastněni na této činnosti a to na 
základě požadavku, že tato činnost musí být vykonávána v souladu s národní 
legislativou. 

Norma stanovuje základní požadavky na bezpečnost osob a jejich kvalifikaci. Veškeré 
osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení, nebo v jeho blízkosti musí být 
proškoleny a prokazatelně přezkoušeny z bezpečnostních předpisů a místních pracovních 
předpisů stanovených pro vykonávanou práci.  

Proto, aby mohla být prováděná činnost na elektrických zařízeních bezpečná musí 
být vyhodnocena veškerá rizika, která mohou při této činnosti vzniknout.  

Veškeré činnosti, při kterých jsou potřebné technické znalosti nebo dovednosti 
z hlediska ochrany před elektrickým nebezpečím nebo zraněním způsobeným elektřinou, 
nesmí provádět nikdo, kromě osob, které takové znalosti a dovednosti mají, nebo osob 
pod takovou kontrolou, která tato práce vyžaduje. Zde je zřejmé, že tyto požadavky jsou 
shodné s naší stávající normou, ale nejsou tak detailně rozpracované, což je ponecháno 
v evropské normě na národních dodatcích, které jsou uvedeny ve druhé části normy 
(ČSN EN 50 110-2) 

Stejně je řešena i kvalifikace osob, kdy norma umožňuje, že národní legislativa, 
může stanovit minimální věk a kriteria pro kvalifikaci osob. Pokud tyto požadavky nejsou 
stanoveny národní legislativou, potom stanovuje, jaká kriteria musí být splněna pro 
kvalifikaci osob provádějící činnost na elektrickém zařízení. 

Požadovaná kvalifikační kriteria osob jsou: 
-   elektrotechnické vzdělání; 
-   zkušenosti s prací na elektrických zařízeních; 
-   znalost zařízení na kterém se pracuje a praktické zkušenosti z této práce; 
-   znalost o náhodných poruchách, které se mohou vyskytnout v průběhu práce; 
-   schopnost posouzení situace, zda je možné bezpečně pokračovat v práci. 
 
Pro činnost na elektrickém zařízení používá tato norma tři kvalifikační stupně. 

Jsou to:  
1.- osoba seznámená (ordinary person) 
2.- osoba poučená (instructed person) 
3.- osoba znalá (skilled person) 
 
V oblasti dopravy je kvalifikace osob řešena vyhláškou MDS č.279/2000 Sb., která 

novelizuje a doplňuje vyhlášku MD č.100/1995 Sb. Vyhláška MDS č. 279/2000 Sb. ve své 
příloze č.4 k vyhlášce MD č.100/1995 Sb. určuje elektrotechnickou kvalifikaci osob při 
činnostech na určených technických zařízeních drah.  

Na rozdíl od vyhlášky ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. rozděluje odbornou 
elektrotechnickou kvalifikaci osob do tří stupňů a to: 
 

osoba poučená - osoba, která je v rozsahu své činnosti prakticky zacvičena 
a prokazatelně seznámena s technickými normami související s činností na elektrickém 
zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má vykonávat popř. řídit a musí být 
seznámena s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 

 
osoba znalá - osoba, která má požadované elektrotechnické vzdělání a je v rozsahu 

své činnosti prakticky zacvičena a prokazatelně seznámena s technickými normami 
související s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má 



  

vykonávat popř. řídit a musí být seznámena s poskytováním první pomoci při úrazech 
elektrickým proudem. 

 
osoba znalá s vyšší kvalifikací -  osoba, která má požadované elektrotechnické 

vzdělání, splňuje požadovanou praxi na elektrickém zařízení a je v rozsahu své činnosti 
prakticky zacvičena a prokazatelně seznámena s technickými normami související 
s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má vykonávat popř. 
řídit a její znalosti byly ověřeny zkouškou před stanovenou zkušební komisí. Musí být 
seznámena s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 

 
Vyhláška MDS č. 279/2000 Sb. stanovuje elektrotechnickou kvalifikaci osob, které se 

podílejí na činnostech na určených technických zařízeních elektrických (UTZ-E) 
dozorovaných Drážním úřadem. Ve svém důsledku to znamená, že každý zaměstnanec, 
který provádí činnost UTZ-E musí být nejméně osoba poučená. Tam, kde není prováděna 
činnost na určených technických zařízeních elektrických (UTZ-E) je postupováno 
v souladu s vyhláškou ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.  

 

Legislativní opatření. 

Další porovnávání obou norem není třeba dále rozvádět, protože opatření na 
bezpečnost jsou shodná, ale třeba připomenout, že evropská norma stanovuje základní 
požadavky, které musí být splněny z důvodu bezpečnosti osob, které vykonávají činnost 
na elektrickém zařízení a dále je nerozpracovává. Norma klade důraz na prokazatelné 
seznámení osob při provádění složitých činností na elektrických zařízeních. Z výše 
uvedeného vyplývá, že se zrušením ČSN 34 3100 dojde i ke zrušení takových opatření 
jako je povinné vydávání „Příkazu B“, který však může být nahrazen opatřením, které 
vydá osoba odpovědná za elektrické zařízení. Osoba odpovědná za elektrické zařízení, na 
každé úrovni, musí znát jaká opatření musí být provedena pro zajištění bezpečnosti osob 
při činnostech na elektrických zařízeních za které odpovídá. Norma požaduje, tak jak 
tomu bylo doposud, při činnostech na složitých elektrických zařízeních vydání „Místních 
pracovních a bezpečnostních pokynů“. 

Proto, aby pohled na EN 50110-1 byl elektrotechnickou veřejností jednotný 
připravuje ČSNI vydání Technické normalizační informace (TNI), která by obě normy 
porovnala z hlediska dřívějších a nových požadavků. To však nevylučuje požadavek, aby 
bezpečnost práce na elektrických zařízeních byla zakotvena ve vládním nařízení nebo 
příslušné vyhlášce, tak jako je tomu v jiných oblastech bezpečnosti práce. Z výše 
uvedených vyplývá, že technické normy nemohou suplovat nařízení, které mají být dány 
legislativou.  

Odborná veřejnost je v současné době seznamována s ČSN EN 50110-1 na 
seminářích a konferencích pořádaných vzdělávacími agenturami na kterých vystupují 
zástupci provozovatelů elektrických zařízení a ČSNI. 

 

ČSN 34 3109 
Další normou, v oblasti dopravy, která byla ovlivněna vydáním normy ČSN EN 

50110-1 je ČSN 34 3109 „Elektrotechnické předpisy – Bezpečnostní předpisy pro činnost 
na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních 
a vlečkách“. Tato norma, která byly vydána v roce 1993 byla revidována v roce 1997 
s účinností od 1.1.1998. Spolu s vydáním ČSN EN 50110-1 byla provedena její změna Z1 
s platností od 1.12.2003. I přes uvedenou změnu nelze tuto normu, po zrušení její 
platnosti jako ČSN, převést v plném rozsahu beze změn na TNŽ.   

Norma ČSN 50110-1, jak je uvedeno v jejím rozsahu platnosti, neplatí pro činnosti 
na elektrických trakčních systémech, ale doporučuje však, aby osoby odpovědné za 
takováto zařízení používaly tuto normu, jako pokyn k zavedení svých bezpečnostních 
opatření pravidel a postupů. 

Do doby ukončení platnosti ČSN 34 3109 a její vydání jako TNŽ je třeba provést její 
revizi. 



  

Jedná se ocelkovou novou strukturu normy a to v členění podle ČSN EN 50110-1 
a dále zavést do normy nové požadavky na bezpečnost a to zejména při provádění 
modernizace a v blízké době i údržby trakčních zařízení dodavatelským způsobem. Stejně 
tak stanovit jak postupovat i při činnostech prováděných osobami bez elektrotechnické 
kvalifikace v blízkosti živých částí trakčního (trolejového) vedení. 

Dále je třeba však provést taková legislativní opatření, aby se tato norma stala 
určenou technickou normou. 

 

ČSN 34 3100 
Jak již bylo uvedeno norma ČSN 34 3100 má vyhlášenou platnost do 31.12.2004. Po 

tomto datu má být norma zrušena a plně nahrazena ČSN EN 50110-1. Proto je třeba aby 
i v této oblasti byla přijata TNŽ, která by tuto normu rozpracovala do podmínek 
železniční dopravní cesty. Stejný postup zavedení EN tj. její zapracování do PNE přijala 
také energetika pro svá zařízení.  

 

Závěr 
Technické normy jsou obecně nezávazné, ale mohou se stát na základě právních 

nebo smluvních úkonů závazným nebo určenými. K tomu je třeba přihlédnout, 
v současné době, i z hlediska vstupu ČR do Evropské unie a volným pohybem pracovních 
sil a zahraničních dodavatelských subjektů, kteří mohou v ČR působit a budou se řídit 
platnými evropskými normami. 

 

THE RECEIVED EUROPEAN STANDARDS FOR RAILWAY 
TRANSPORT EQUIPMENTSFROM THE ELECTROTECHNICAL AND 

ELECTRICAL EQUIPMENT WORK SAFETY BRANCH 

Anotace  
The lecture goal is to inform of the technical standardisation lawful form and of the 

technical standards obligatory including the european standards receiving procedure in 
the ČSN set. The railway  traction equipment european standards received into the ČSN 
set in the year 2003 and 2004 are quoted farther. The standard ČSN EN 50110-1 
„Service and work on the electrical equipment“ introduction, scope of its validity including 
the standards ČSN 34 31-99 set temporary validity and its influence on the railway track 
electrical eqipments are short described. 
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