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my EN přejímány mezinárodní normy IEC. 
IECEx Scheme v současné době zahrnuje 
pouze elektrická zařízení a analyzátory ply-
nu jako bezpečnostní zařízení. Nepokrý-
vá však neelektrická zařízení a ochranné 
systémy pro potlačení, odlehčení a oddě-
lení výbuchu. Protože ambicí IECEx je za-
vést celosvětově jeden univerzální certi-
fikační systém pro všechny oblasti souvi-
sející s prostředím s nebezpečím výbuchu, 
rozhodlo se IECEx zahájit normotvornou 
činnost i v oblasti neelektrických zařízení 
a ochranných systémů. Problém je v tom, že 
IECEx působí pod mezinárodní elektrotech-
nickou komisí IEC, a nikoliv pod meziná-
rodní normalizační organizací ISO, a proto 
IEC nemělo k tvorbě norem pro neelektrická 
zařízení a ochranné systémy mandát. Nako-
nec se však IEC a ISO dohodly, že IEC zří-
dí pod technickým výborem IEC TC 31, do 
jehož působnosti spadají elektrická zaříze-
ní do prostředí s nebezpečím výbuchu, nový 
výbor IEC TC 31 M, který bude řešit pro-
blém neelektrických zařízení a ochranných 
systémů. Protože v současnosti platí pravi-
dlo, že normy IEC jsou přejímány jako har-
monizované normy EN, bude to znamenat 
postupné omezení aktivit a pravděpodob-
ně i postupný zánik pracovní skupiny CEN 
TC 305, do jejíž gesce tvorba evropských 
norem pro neelektrická zařízení a ochran-
né systémy pro prostředí s nebezpečím vý-
buchu spadá. Tento krok umožní na úrov-
ni technických norem harmonizovat (byť 
s národními výjimkami) celý rozsah zaříze-
ní do prostředí s nebezpečím výbuchu, ať už 
jde o zařízení elektrická či neelektrická nebo 
ochranné systémy. 

11. Co brání uznávání certifikátů IECEx 
Scheme

Ještě je třeba zmínit jednu významnou 
skutečnost bránící výraznějšímu celosvěto-
vému uznávání certifikátů vydaných v rámci 
certifikačního systému IECEx Scheme. Při 
pohledu na členskou základnu IECEx (tab. 1) 
jsou v ní výrazně zastoupeny státy EU. Právě 
EU je ale svými právně závaznými postupy 
prokazování shody jednou z největších pře-
kážek mezinárodního uznávání certifikátů 
IECEx Scheme. 

V současnosti IECEx usilovně pracuje na 
tom, aby vedle systému prokazování shody 
podle směrnice ATEX byly v EU automaticky 
uznávány i certifikáty IECEx, a to bez nutnos-
ti vydávat evropský certifikát podle směrnice 
ATEX. Evropská unie však této snaze není pří-
liš nakloněna a argumentuje tím, že uznávání 
certifikátů IECEx je založeno na dobrovolném 
rozhodnutí členských států, zatímco systém 
prokazování shody podle evropských směrnic 
je pro členské státy právně závazný. EU si uvě-
domuje, že automatickým akceptováním certi-
fikátů IECEx jako uznaného způsobu prokazo-
vání shody by došlo k jednostrannému otevření 
trhu vzhledem k trhům jiných velkých člen-
ských států IECEx, jako jsou USA, Čína, Rus-
ko atd. Zde je ale uznávání certifikátů IECEx 
víceméně jen dobrovolné, a nikoliv povinné, 
jak by tomu bylo v EU, kdyby zde byly certi-
fikáty IECEx automaticky uznávány. Všichni 
si uvědomují, že příslušné dohody by nemohly 
být uzavírány na úrovni IECEx, ale jako práv-
ně závazné dohody na úrovni vlád jednotlivých 
zemí. Byť se jeví možnost uzavření takovýchto 
dohod ze strany EU jako celku spíše jako hy-

potetická, nejvíce je prosazují právě výrobci 
z evropských států, v čele s německými. Zís-
kávají k tomu podporu uživatelů, především 
nadnárodních evropských společností provo-
zujících zařízení v prostředí s nebezpečím vý-
buchu. IECEx ke zvýšení tlaku na EU ve věci 
automatického uznávání certifikátů IECEx pře-
nesla problém na ekonomickou komisi OSN 
pro Evropu (UNECE), ve které jsou jednotli-
vé státy zastoupeny svými zástupci na vládní 
úrovni a vystupují zde samy za sebe, a niko-
liv za EU. Proto jsou schopny prosazovat i ta-
kové zájmy, které nejsou v souladu se zájmy 
EU jako celku. Složitá vyjednávání jsou však 
teprve v počátcích, a je obtížné jednoznačně 
předpovědět jejich konečný výsledek. V kaž-
dém případě však IECEx využívá cílevědomě, 
promyšleně a důsledně všechny možnosti, jak 
dosáhnout svého konečného cíle ohledně certi-
fikace výrobků do prostředí s nebezpečím vý-
buchu: jedny technické normy, jedny postupy 
pro prokazování shody bezpečnosti výrobků 
a jeden certifikát platný pro celý svět. Kdyby 
se tohoto cíle podařilo dosáhnout, znamenalo 
by to v oblasti zařízení do prostředí s nebezpe-
čím výbuchu zánik obchodních bariér, z čehož 
by profitovali nejen výrobci, ale i jejich zákaz-
níci – provozovatelé. 

Literatura:
[1] HRUBÝ, J.: Evropská legislativa pro zařízení 

do prostředí s nebezpečím výbuchu. Automa, 
2008, 14, č. 2, s. 12–15.

Ing. Jaromír Hrubý, 
Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p., 

Ostrava-Radvanice

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Seminář o legislativě 
v energetice

Při příležitosti odborné mezinárodní vý-
stavy Teplárenské dny 2008 se 22. dubna 
2008 v Kongresovém centru Aldis Hradec 
Králové uskuteční seminář Energetika a ži-
votní prostředí. Seminář bude zaměřen ze-
jména na současnou i budoucí legislativu 
EU v oblasti životního prostředí, která se 
v budoucnu zaměří i na spalovací zařízení 
s tepelným příkonem nad 20 MW. Účastníci 
se seznámí s návrhem novely Směrnice EU 
o průmyslových emisích (IPPC) a s novelou 
vyhlášky č. 554/2002 Sb., kterou se stanovu-
je vzor žádosti o vydání integrovaného povo-
lení. Dalším tématem bude nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 
(REACH) a jeho dopad nejenom na energe-
tiku. Pozornost bude věnována také dostup-
ným technikám v energetice (spalovací pro-

ces, řešení pro omezení emisí, měření emisí) 
pro spalovací zařízení s tepelným příkonem 
nad 20 MW. Seminář pořádá Ekonox s. r. o. 
Pardubice, člen technické skupiny pro vel-
ká spalovací zařízení při MPO ČR, ve spo-
lupráci s ekologickou komisí Teplárenské-
ho sdružení ČR. Seminář je určen nejenom 
provozovatelům spalovacích zařízení a do-
davatelům technických zařízení pro energe-
tiku, ale i ostatním zájemcům. Další infro-
mace na http://www.ekonox.cz (ed)

  Semináře firmy Festo na 
průmyslovce

Firma Festo má zajímavou koncepci pří-
stupu ke školám. Využívá zákonnou možnost 
účelově darovat prostředky v hodnotě až dvou 
procent ze základu daně z příjmu přímo ško-
lám. Firma si vybrala vhodné střední a vy-
soké odborné školy a ty průběžně vybavuje 

moderní technikou tak, aby je bylo možné 
využívat jako školicí střediska Festo. Tato 
spolupráce je oboustranně výhodná. Školy 
získávají moderní vybavení laboratoře pro 
výuku mechatroniky v hodnotě několika 
milionů korun a firma školicí místo pro své 
zákazníky v dané oblasti. Přínosem také je, 
že absolventi školy, kteří projdou takto vy-
bavenou laboratoří, využívají techniku fir-
my Festo ve své praxi a stávají se vlastně 
„mobilní reklamou“. 

Jednou ze škol, která získala vybave-
ní od firmy Festo, je SPŠ strojní a elek-
trotechnická v Ústí nad Labem. V jejím 
školicím středisku se v prosinci minulé-
ho roku konal už pátý odborný seminář 
a školila se zde již druhá čtveřice techni-
ků firmy Siemens (ze závodu Frenštát pod 
Radhoštěm), tentokrát v nadstavbě elek-
tropneumatických zařízení. Kompletní pře-
hled seminářů a středisek firmy Festo je na 
http://www.festo-didactic.com/cz-cs (pv)




