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 lidé a Elektro

Poslední odborný seminář pro elektrotech-
niky, který byl pořádán pod hlavičkou České-
ho normalizačního institutu (ČNI), se konal 
13. listopadu 2008 v sále List v bývalém sídle 
ČNI (obr. 1). O zrušení ČNI a integrování jeho 
činnosti do Úřadu pro normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví (ÚNMZ) informovala re-
dakce Elektro čtenáře již v čísle 11/2008 na 

str. 56. Tématem tohoto semináře byla pravi-
dla pro elektrotechniku a komentáře k normám 
řady ČSN 33 2000. Jeho cílem bylo podat od-
borné veřejnosti informace o nových a připra-
vovaných elektrotechnických normách (ČSN) 
a technických normalizačních informacích 
(TNI) v oblasti pravidel pro elektrotechniku, 
o zásadách pro projektování, montáže, revize 

elektrické instalace a elektrických zařízení, 
o zásadách ochrany před úrazem elektrickým 
proudem podle nových TNI a ČSN.

O ČSN a TNI k ochraně před úrazem elek-
trickým proudem, uzemňování a pospojová-
ní a k výchozím a pravidelným revizím elek-
trických instalací (TNI 33 2000-4-41, TNI 
33 2000-5-54 a TNI 33 2000-6) a o hlav-
ních zásadách projektování z hlediska ochra-
ny před úrazem elektrickým proudem podle 
nové ČSN 33 200-4-41 ed. 2 hovořil Ing. Mi-

chal Kříž (obr. 2), předseda Elektrotechnic-
kého normalizačního výboru.

O nových a připravovaných ČSN v oblasti 
pravidel pro elektrotechniku a o významu a vy-
užívání TNI informoval přítomné elektrotechni-
ky Ing. Vincent Csirik (obr. z bývalého ČNI).

Posledním přednášejícím byl Ing. Karel 
Dvořáček, zpracovatel norem a TNI, kte-

Obr. 1. Biskupský dvůr 5 – 
sídlo bývalého ČNI

Obr. 4. Zatímco se Ing. Karel Dvořáček 
(vpravo) připravuje na poslední přednášku 
semináře, Ing. Csirik (uprostřed) živě diskutuje 
s účastníkem semináře

Seminář ČNI pro elektrotechniky

Obr. 2. Seminář otevírala přednáška Ing. Kříže

Obr. 3. Soustředění účastníci semináře během přednášky

rý vysvětlil účastníkům semináře, jaké jsou 
hlavní zásady části 7 ČSN 33 2000, a shrnul 
základní požadavky těchto norem na projekt, 
provedení a revizi.

Seminář byl určen všem elektrotechni-
kům, projektantům, pracovníkům obsluhy, 
údržby, revizním technikům, orgánům dozo-
ru nad bezpečností práce a soukromým pod-
nikatelům v elektrotechnice. Na dotazy odpo-
vídali přednášející, kteří se ve většině přípa-
dů podíleli také na zpracování předmětných 
norem. Díky tomu měli účastníci semináře 
(obr. 3) jedinečnou možnost pohovořit si pří-
mo se zpracovateli důležitých norem v oblasti 
pravidel pro elektrotechniku (obr. 4). Garan-
tem semináře byl Ing. Vincent Csirik a me-
diálním partnerem časopis Elektro.

Kl

S. K., pachatel 
neoprávněného 
odběru elektrické 
energie, Olomoucko 

(redakce respektuje přá-
ní pana S. K. zůstat 

v anonymitě, bližší informace viz čl. str. 28)

Pane K., nebudu se vás ptát na vaše 
znamení, to ve vašem případě čtenáře ne-
zajímá. Zeptám se vás jinak – věděl jste, 
že se účastníte „černého“, neoprávněné-
ho odběru?

A, pane redaktore, četl jste nebo viděl 
film Vyšší princip? „Smrt na tyranovi není 
z hlediska vyššího principu mravního zloči-
nem!“ A není ČEZ tyran? Má monopol na 
elektřinu, kterou potřebuje každý, a zneuží-
vá toho k libovolnému zvyšování cen a pro 
vlastní obohacení...

... je to energetická společnost, jejímž 
hlavním cílem je výroba a prodej elektři-
ny, tedy i tvorba zisku...

... nepřiměřená tvorba zisku na úkor 
ostatních. My, odběratelé, nemáme na vy-
branou a musíme platit, co nám nadiktují.

Máte na vybranou. Můžete si na-
smlouvat odběr od jiného distributora. 
Třeba ... z Portugalska. Tak odebíral jste 
elektřinu „načerno“?

Odebíral jsem elektřinu asi tak legálně, 
jak oni legálně jednali s námi, kteří jsme do 
toho spadli. Kdybyste viděl ty mladé, nařa-
chané pořízky v černých kombinézách! Pře-
padové komando v noci vykopne vrata, ob-
sadí chalupu. Řev, světlomety, zmatek. Dva 
chlapi, oba hodně přes metrák, vám svítí do 
očí a třetí, malý skrček, vám mile oznamu-
je, že jste zločinec. Ostatní zevlují po dvo-
ře, žvýkačky mezi zuby ... a agresivní radost 
z možnosti někoho skřípnout.

To nám z toho děláte kovbojku. Ale 
myslím, že tyhle argumenty vám v tomto 
případě nepomůžou. Není pravda trochu 
prozaičtější - nepodlehl jste docela jedno-
duše příležitosti brát a neplatit něco, co 
ostatní platit musí?

Vidíte! Musí. Všichni musí, protože ČEZ 
musel mít v roce 2008 čistý zisk 48 mili-
ard a v letošním roce chce mít už 60 mili-
ard. A proto zdraží elektřinu o 22 % a stát 
mu to odklepne. Kolik je případů, že napří-
klad na operaci dítěte chybí půl milionu a 
tady šéf ČEZ si vzal odměnu za rok 2008 
šest set milionů.

Řekněte nám alespoň ... jakou hud-
bu máte rád nebo jakou literaturu prá-
vě čtete?

Káju Maříka, vy redaktorský nádivo! 
Sbohem!

(jk)


