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o	Účel pospojování je obdobný jako účel 
uzemnění, jen namísto udržování potenci-
álů příslušných částí elektrického zařízení 
na úrovni potenciálu země jde o to, aby mezi 
potenciály různých míst, od kterých se to vy-
žaduje, byly udrženy co nejmenší rozdíly.

 Pozn.: Pospojováním se zajišťuje vyrovnání po-
tenciálů nejen z hlediska silnoproudých zaříze-
ní stejnosměrných a střídavých, tedy zařízení 
pracujících na bázi průmyslové frekvence 50 
či 60 Hz, ale většinou i z hlediska vysokofrek-
venčních jevů a zařízení, tedy např. z hlediska 
atmosférických přepětí i datových přenosů.

Vlastní technická normalizační infor-
mace je rozdělena do následujících ka-
pitol:
o	Předmět technické normalizační informa-

ce.
o	Všeobecně.
o	Účel uzemnění a pospojování.
o	Hlavní parametry uzemnění.
o	Další údaje o zemních odporech a o uzem-

nění.
o	Průřezy ochranných vodičů s ohledem na 

dobu odpojení zkratového proudu.
o	Průřezy vodičů pospojování.

Dále obsahuje přílohu A (Odpory uzem-
nění, průběhy napětí v okolí zemničů, doty-
ková a kroková napětí).

Pozn.:
Při zpracování uvedených TNI byly vyu-
žity odpovědi (zpracovatele a ČNI) na do-
tazy uživatelů technických norem k ČSN 
33 2000-4-41:2000, ČSN 33 2000-4-41 
ed. 2:2007, ČSN 33 2000-5-54:1996, ČSN 
33 2000-5-54 ed. 2:2007 a ČSN EN 61140 
ed. 2 (33 0500):2003.

(pokračování)

Český normalizační institut (ČNI) bude 
k 1. lednu 2009 začleněn do Úřadu pro tech-
nickou normalizaci, metrologii a státní zku-
šebnictví (ÚNMZ). Tento fakt je již široce 
známou skutečností. Méně znám je komplex 
změn, které jsou v souvislosti s transformací 
ČNI připravovány. Jsou jimi priority pomo-
ci podnikatelům, stanovené Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR (MPO), oriento-
vané v oblasti distribuce jak na zlepšení do-
stupnosti norem ČSN pro širokou technic-
kou veřejnost, tak na výrazné zlevnění tiš-
těných ČSN. 

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, 
že převedení normalizačních činností do roz-
počtové sféry bude znamenat jejich omeze-
ní, mělo by tomu být právě naopak, proto-
že ze správního hlediska je ÚNMZ ústřed-
ním orgánem.

Srozumitelnost a dostupnost norem

V oblasti tvorby norem ČSN je prioritou 
zlepšení jejich dostupnosti a srozumitelnos-
ti. Zde se jedná zejména o jednotný přístup 
k technické terminologii a jejímu jednotnému 
uplatňování a v souvislosti s tím i o zlepšení 
kvality překladů evropských a mezinárodních 
norem do českého jazyka. 

Výrazné zlepšení přístupnosti ČSN by 
měla zajistit elektronická forma přístu-
pu prostřednictvím internetu každého zá-
jemce o technickou normu. Přístup k ČSN 
bude umožněn prostřednictvím internetu 
jak individuálním zájemcům, tak zástup-
cům průmyslu, vědy a výzkumu i odbor-
ným společnostem, sdružením apod. Pří-
stup bude umožněn za jednotně stanovených 
podmínek k celému fondu platných ČSN 
s odstupňovaným limitem stránek povole-
ných k tisku. 

Možnost přístupu ke všem ČSN bude mít 
pro uživatele jeden podstatný efekt, kterým 
je dostupnost nejen k normám z oblasti jeho 
zájmu, ale i ke všem souvisejícím a citova-
ným normativním dokumentům. Téměř kaž-
dá ČSN se odkazuje na řadu souvisejících 
norem, které v mnoha případech nemusí být 
zatříděny ve stejném oboru. Z tohoto pohledu 
je velmi významná možnost komplexního pří-
stupu k normám všeobecného a průřezového 
charakteru, a to včetně norem z oblasti sys-
témů managementu kvality, technické doku-
mentace, terminologie, geometrické specifi-
kace produktů, veličin a jednotek atd.

Dostupnost tištěných technických no-
rem by měla být zlepšena dvěma významný-
mi faktory: jednak snížením ceny až o 50 % 
(v závislosti na počtu stran), jednak jejich dis-
tribucí širším okruhem subjektů, kterým bu-
dou jejich tisk a distribuce umožněny. 

Tvorba norem

Podmínkou úspěšné realizace změn je 
i zcela nová koncepce rozvoje systémů IT, 
které by měly do budoucna usnadnit zpraco-
vání norem a přístup veřejnosti k normotvor-
ným dokumentům.

Nová metodika řešení normalizačních 
úkolů upravuje postup tak, aby byl pokud 
možno zajištěn soulad požadavků průmyslu 
i malých a středních podniků na jedné straně 
a státní správy na straně druhé.

Nový proces tvorby norem zahrnuje řešení 
úkolů plánu technické normalizace (PTN) od 
schválení nové práce na úrovni národní, ev-
ropské nebo mezinárodní až po vydání ČSN. 
Organizační změny vytvářejí předpoklady 
preference takových zpracovatelů řešení úko-
lů PTN, kteří budou schopni zabezpečovat 
normalizační činnosti oborově v co nejširším 
rozsahu. Takovými zpracovateli budou s nej-

větší pravděpodobností právnické osoby, se 
kterými bude uzavřena smlouva o spolupráci, 
a které budou označeny již zažitým názvem 
obdobných subjektů ze současnosti - Centrum 
technické normalizace (CTN).

Technické normalizační komise

Technické normalizační komise (TNK) 
nadále zůstanou odbornými poradními orgá-
ny národní normalizační organizace. Jejich 
úkolem je komplexně posuzovat problemati-
ku technické normalizace ve vymezeném roz-
sahu jejich působnosti, zaujímat k ní odborná 
stanoviska a navrhovat národní normalizační 
organizaci příslušná řešení. 

Činnost TNK je založena na principu zaintere-
sovanosti různých zájmových sfér společnosti na 
dosažení vzájemně prospěšných řešení norma-
lizačních úkolů a problémů s nimi spojených, 
a to formou účasti pověřených zástupců pří-
slušných orgánů, organizací a podnikatelů – 
právnických a fyzických osob.

Normy a trh

Usnadnění přístupu k technické norma-
lizaci pro všechny zainteresované subjek-
ty, zejména pro malé a střední podnikatele, 
pro uživatele/spotřebitele a výzkumné pra-
covníky, včetně usnadnění přístupu k nor-
mám pro střední i vysoké školy, by mělo být 
významným impulzem k používání technic-
kých norem. Jsou to sice dokumenty doporu-
čené, avšak založené na společných výsled-
cích vědy, techniky a praxe. Jsou zaměřeny 
na dosažení optimálního společenského pro-
spěchu, a záleží tedy jen na účastnících trhu, 
jak technické normy vnímají a jak je uplatňují 
v návrhu a vývoji svých produktů.
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