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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 91.140.50; 93.140  Květen 2012 

Elektrické instalace nízkého napětí – 
Část 7-709: Zařízení jednoúčelová  
a ve zvláštních objektech –  
Přístavy a obdobné lokality 

ČSN 33 2000-7-709 
OPRAVA 1 

 idt HD 60364-7-709:2009/Cor.:2010-03 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN 33 2000-7-709:2010 je českou verzí opravy HD 60364-7-709:2009/Cor.:2010-03. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 
This Corrigendum to ČSN 33 2000-7-709:2010 is the Czech version of the Corrigendum  
HD 60364-7-709:2009/Cor.:2010-03. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and 
Testing. It has the same status as the official version. 

ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 
objektech – Přístavy a obdobné lokality z března 2010 se opravuje takto: 

Příloha ZA 
V článku 709.521.7.2 se zrušují zvláštní národní podmínky pro Španělsko. 
Text k 709.55.1.1 se nahrazuje novým zněním:  
Ve Španělsku mohou být kromě zásuvek odpovídajících požadavkům souboru IEC 60309 užívány i zásuvky se 
jmenovitou hodnotou 16 A včetně podle UNE 20315. 
Text k 709.55.1.5 se nahrazuje novým zněním:  
Ve Španělsku se ke každé zásuvce odpovídajících požadavkům souboru IEC 60309 zřídí i zásuvka odpovídající 
národní normě (UNE 20315). 

Příloha ZB 
Pro Španělsko se doplňuje následující text: 

709.55.1.1 Španělsko 
V návaznosti na RD 842/2002, pravidla pro instalace nízkého napětí, zásuvky musí vyhovovat 
požadavkům souboru UNE-EN 60309, nezávisle na jmenovitém proudu. Požadovány jsou 
následující parametry zásuvek: 
– Jmenovité napětí: 230 V 
– Jmenovitý proud: 16 A 
– Počet pólů: 2 a uzemnění 
– Stupeň ochrany krytem: IP X6 

Vypracování opravy normy 
Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 
Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy 
Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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