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Corrigendum 

Tato oprava �SN 33 2000-7-710:2013 je �eskou verzí opravy HD 60364-7-710:2012/AC:2013-03. P�eklad  
byl zajišt�n Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

This Corrigendum to �SN 33 2000-7-710:2013 is the Czech version of the Corrigendum  
HD 60364-7-710:2012/AC:2013-03. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing.  

�SN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého nap�tí – �ást 7-710: Za�ízení jednoú�elová a ve zvláštních 
objektech – Zdravotnické prostory z ledna 2013 se opravuje takto: 

V p�íloze ZA se dopl�ují následující zvláštní národní podmínky takto: 

�lánek Zvláštní národní podmínka 

710.415.2.2 Slovensko 

Nahradit první paragraf takto: 

V zdravotnických prostorech skupiny 1 nesmí odpor ochranných vodi��, v�etn� 
odporu spojení mezi ochrannými kontakty zásuvek a ochrannými svorkami upevn�-
ných za�ízení, nebo jakýmikoliv cizími vodivými �ástmi a p�ípojnicí dop�ujícího po-
spojování být v�tší než 0,2 Ω 

710.512.2.1 Slovensko 

Nahradit paragraf nad POZNÁMKOU 4 takto: 

Elektrické p�ístroje (zásuvky a spína�e) musí být umíst�né ve vzdálenosti 
alespo� 0,2 m ve všech sm�rech (vzdálenost st�ed� zásuvek a st�ed� t�chto vývod�) 
od jakýchkoliv vývod� zdravotnických plyn� – kyslíku, nebo ho�lavých plyn�, aby 
bylo minimalizováno riziko vznícení ho�lavých plyn�.  

Tabulka B.1, 
�ádek 19 

Slovensko 

Na Slovensku je hemodialýza za�azena do skupiny 2. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, I� 48135267 

Technická normaliza�ní komise: TNK 22 Elektrotechnické p�edpisy 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n � n í :  Zm�ny a dopl�ky, jakož i zprávy o nov� vydaných normách jsou uve�ej�ovány ve V�stníku Ú�adu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podn�ty a p�ipomínky týkající se technických norem a zájem o možnou ú�ast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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