
 Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
 k nevyhovujícím typům jističů pro hlavní jištění před elektroměrem 

V současné době je možné se setkat s nabídkou některých výrobců jističů, které svým provedením a 

konstrukcí nevyhovují jako hlavní jistič před elektroměrem. Požadavky na provedení hlavních jističů 

definuje společnost ČEZ Distribuce, a. s., v Připojovacích podmínkách pro osazení měřicích zařízení v 

odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí, které jsou v platném znění 

zveřejňovány na www.cezdistribuce.cz. 

Konkrétně se jedná o jističe řady PL7, PXL výrobce EATON1 a MOELLER2 a jističe řady BM018 výrobce 

SCHRACK3. Tyto jističe nesplňují požadavky na provedení hlavního jističe před elektroměrem, 

zejména v požadavku na nezáměnné označení jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva 

ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristiky. 

ZPŮSOB PROVEDENÍ NEVYHOVUJÍCÍHO JISTIČE ŘADY PL7 (VÝROBCE EATON) 

Zjištění: 

Vrchní kryt je vyměnitelný, páčka jističe není 

plně barevná (třífázový a jednofázový 

nevyhovující typ jističe PL7). 

 

 

ZPŮSOB PROVEDENÍ VYHOVUJÍCÍHO JISTIČE ŘADY PL7 (VÝROBCE EATON) 

Náprava: 

Nevyměnitelný vrchní kryt, 

plně barevná páčka a symbol 

zámku na čelní straně jističe 

(třífázový a jednofázový 

vyhovující typ jističe PL7). 

 

 
1
 Eaton Industries (Austria) GmbH, Eugenia 1, 3943 Schrems, Austria 

2
 Moeller koncern patřící od dubna 2008 do skupiny Eaton 

3 
Schrack Technik GmbH, Seybelgasse 13, 1230 Vienna, Austria 



ZPŮSOB PROVEDENÍ NEVYHOVUJÍCÍHO JISTIČE ŘADY PL7 (VÝROBCE MOELLER) 

Zjištění: 

Vrchní kryt je vyměnitelný, páčka jističe není 

plně barevná (třífázový a jednofázový 

nevyhovující typ jističe řady PL7). 

ZPŮSOB PROVEDENÍ VYHOVUJÍCÍHO JISTIČE ŘADY PL7 (VÝROBCE MOELLER) 

Náprava: 

Nevyměnitelný vrchní kryt, plně 

barevná páčka jističe (třífázový a 

jednofázový vyhovující typ jističe řady 

PL7). 

 

 

 

 

 



ZPŮSOB PROVEDENÍ NEVYHOVUJÍCÍHO JISTIČE ŘADY PXL (VÝROBCE MOELLER, EATON) 

Zjištění: 

Vrchní kryt je vyměnitelný, páčka jističe není 

plně barevná (třífázový a jednofázový 

nevyhovující typ jističe řady PXL). 

ZPŮSOB PROVEDENÍ VYHOVUJÍCÍHO JISTIČE ŘADY PXL (VÝROBCE MOELLER, EATON) 

Náprava: 

Nevyměnitelný vrchní kryt, plně 

barevná páčka jističe (třífázový a 

jednofázový vyhovující typ jističe řady 

PXL). 

 

 

 

 

 

 



ZPŮSOB PROVEDENÍ NEVYHOVUJÍCÍHO TYPU JISTIČE BM018xxxT (VÝROBCE SCHRACK) 

Zjištění: 

Vrchní kryty jsou oddělitelné od 

jejich těla a převlečné kryty 

ovládací páčky jsou vyměnitelné. 

Identifikace: 

Označení nevyhovujícího 

typu jističe končí písmenem 

T (BM018xxxT). 

ZPŮSOB PROVEDENÍ VYHOVUJÍCÍHO TYPU JISTIČE BM018xxxCZ (VÝROBCE SCHRACK) 

Náprava: 

Vrchní kryty nejsou oddělitelné od 

jejich těla a převlečné kryty 

ovládací páčky nejsou 

vyměnitelné. 

Identifikace: 

Označení vyhovujícího typu 

jističe končí písmeny CZ 

(BM018xxxCZ). 

Výše uvedené NEVYHOVUJÍCÍ typy jističů není tedy možné v zájmu bezpečné a spolehlivé dodávky 

elektrické energie až do odvolání používat jako hlavní jistič před elektroměrem ani jako jistič v obvodu 

spínacího prvku na celém distribučním území ČEZ Distribuce, a. s. 

Tato informace se netýká ostatních typů jističů nízkého napětí uvedených výrobců jako například typ 

FAZ, PLHT a nový typ řady PL7 označené zámkem od EATON či provedení BM018xxxCZ a řada BR od 

SCHRACK. 


