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INDELEC Cz — hromosvody,
pí Eva Koloušková
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197 00 Praha 9

Váš dotaz značky Naše značka Vyřizuje V Praze dne
TICR/3207/2017 Ing. Tomáš Tůma 6. 2. 2017

Věc: Žádost o poskytnutĺ informace podle zákona č. 10611999 Sb. — aktivní hromosvody

Vážená paní Koloušková,

k Vaší žádosti ze dne 2. 2. 2017 Vám sdělujeme následující vyjádření k Vašim otázkám.

1) Tímto žádám o stanovisko orgán TIČR zda-li lze i nadále montovat, provozovat a
revidovat aktivní hromosvody provedené dle normy NF C 17 102/2011. Již od
devadesátých let jsou tato zařízení dovážena do ČR, zde v souladu se zákonem č.
22/1 997 Sb., v platném znění, prodávána a následně montována na objekty,
provozována jako systém ochrany před atmosférickým přepětím.
Oznámením ÚNMZ Č. 01/13 z 8. 11.20120 platnosti norem při navrhování, povolování
a zřizování ochrany před bleskem na stavbách. Dochází k pochybnostem a údajnému
zákazu montáže, provádění revizí jak výchozích, tak pravidelných.
Zádám o písemné stanovisko zda-li lze provozovat, montovat a revidovat tato
vyhrazená elektrická zařízení, pokud nelze prosím jaký předpis a zákon toto zakazuje.

Ad. 1: Technické inspekci České republiky není známo, že by některým z právních
předpisů b~o zakázáno montovat a následné užívat i jiné systémy než jaké jsou
uvedeny v CSN EN 62305-1 až 4. Technická inspekce Ceské republiky však
upozorňuje, že pro posouzení bezpečnosti instalované ochrany vyžaduje schválenou
projektovou dokumentaci a pokud splňuje podmínku vyhlášky č. 268/2009 Sb.
konkrétně ~ 36 odst. 1, je nutné předložit výpočet řízení rizika podle normových hodnot
CSN a zhodnocení, zda navrhované zařízení splňuje požadavky na bezpečnost na
minimálně stejné úrovni jako systém navržený podle ČSN.
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