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Vážené  čtenářky,  vážení  čtenáři,
vítejte u dalšího vydání Magazínu ČAS, které je 
zároveň prvním číslem v roce ����. Dovolte mi proto 
popřát vám do nového roku hodně zdraví, mnoho 
osobních  i  pracovních  úspěchů. 
Máme za sebou první rok vydávání našeho 
magazínu a byl to pro nás, redakci, rok významný. 
Ve všech čtyřech číslech jsme se snažili naplňovat 
vize, s nimiž jsme do vydávání magazínu vstupovali. 
Velice nás těší skutečnost, že naše odborné 
periodikum našlo mezi vámi, čtenáři, pozitivní 
ohlas. A to nejen u přímých odběratelů. O náš 
magazín byl velký zájem také na seminářích, 
konferencích a veletrzích, na kterých jsme se 
podíleli jako organizátoři či se jich prostě jenom 
účastnili. Abychom uspokojili všechny zájemce 
o  náš magazín, rozhodli jsme se, počínaje tímto 
číslem,  zvýšit  jeho  tištěný  náklad.
V loňském ročníku jsme se pokusili přiblížit vám 
podstatu procesu tvorby technických norem 
a  zároveň podpořit jejich uplatňování v praxi, 
namátkou můžeme odkázat např. na články: Vývoj 
institucionálního zabezpečení standardizace v ČR, 
Technické normy ve stavebnictví, Expertní zapojení 
národního normalizačního orgánu ČR do aktivit 
Sektorového fóra CEN/CENELEC pro bezpečnost, 
Technické normy a jejich užívání nebo Metoda BIM 
a   její zavádění v ČR (ostatně tomuto naposledy 
zmíněnému tématu jsme věnovali loňské druhé  
číslo  magazínu). 
Představili jsme vám též práci a činnosti některých 
technických normalizačních komisí (TNK), v čemž 

hodláme pokračovat i v budoucnu. V loňských 
vydáních naleznete mj. i mnoho zajímavých 
rozhovorů s odborníky napříč technickými obory. 
Od loňského třetího čísla publikujeme na 
pokračování učební text „Základy technické 
normalizace, vstupní výuka technické normalizace 
pro učitele odborných předmětů středních škol“. 
Tuto výukovou pomůcku zpracovali naši experti 
a  věříme,  že  se  setká  s  pozitivním  ohlasem. 
Přihlásili jsme se k dlouholeté tradici každoročního 
udělování Cen a Čestných uznání prof. Vladimíra 
Lista vybraným osobnostem, které přispěly k rozvoji 
a popularizaci technické normalizace. Ocenění 
laureátů pak probíhá každoročně při slavnostním 
udělování Ceny a Čestných uznání prof. Vladimíra 
Lista. Stejně tak se snažíme podporovat a povzbu-
zovat i nastupující mladou generaci. V rámci 
udělování Cen a Čestných uznání prof. Vladimíra 
Lista proto oceňujeme vysokoškolské studenty, 
kteří se ve svých diplomových či bakalářských 
pracích zaměřují na technické normy a jejich 
používání v praxi. Reporty z udělování cen laureátům 
a  jejich  medailonky  také  průběžně   publikujeme. 
Závěrem bych chtěl poděkovat kolegům, kteří na 
vydávání magazínu spolupracovali a spolupracují. 
Kromě členů redakce, zmíněných v tiráži, si dík 
zaslouží i všichni, kdo přispěli dobrou radou nebo 
nabídli spolupráci do budoucna.
Budeme se i nadále snažit přinášet vám aktuální 
a  atraktivní témata z oblasti technické normalizace 
a budeme rádi za vaše postřehy či náměty.

Karel Novotný

Úvodní slovo



Bude BSI i po Brexitu nadále členem CEN a CENELEC?
Ano, bez ohledu na výsledek Brexitu se BSI rozhodl 
pokračovat v členství v evropských normalizačních 
organizacích CEN a CENELEC. V listopadu ���� 
generální zasedání národních členů CEN a CENELEC 
rozhodlo o přechodném období stanov obou 
organizací. Toto přechodné období začne dnem 
Brexitu, bez ohledu na politický výsledek, a to 
i  v  případě tzv. „no deal“ scénáře. Přechodné 
období bude trvat do konce roku ����, ale je možné, 
že na základě návrhu bude toto období generálním 
zasedáním, které je plánováno na počátek 
června  ����,  prodlouženo  do  konce  roku  ����.
Dále byla ustanovena pracovní skupina, v níž jsou 
zastoupeni zástupci BSI, CEN a CENELEC, a která má 
za úkol přezkoumat současné stanovy CEN 
a  CENELEC a identi�kovat problémy, rozpory 
a  nesrovnalosti, zejména ve vztahu ke Spojenému 
království a jeho změně v politický vztazích 
s  Evropskou unií. Nově vznikající koncepční 
dokument „Strategie CEN a CENELEC ����“ by měl 
obsahovat taková kritéria členství, která budou 
předjímat okolnosti, jako je současná situace BSI, 
a  zároveň trvale vyřešit členství BSI v obou 
organizacích.

Poznámka redakce:
Stanovy CEN, Článek �: Postavení národních členů
Národními členy jsou uznané národní normalizační 
orgány ve svých příslušných zemích, které jsou členy 
Evropské unie nebo ESVO, nebo se pravděpodobně 
stanou členy Evropské unie nebo ESVO. V každé zemi 
může být pouze jeden národní člen.

Tedy  členem  zůstane,  ale  o  jaký  typ  členství  se  
bude  jednat? 
BSI si zachová plné členství se všemi právy a povin-
nostmi.
Budou ve Spojeném království stále platné 
evropské normy a budete zavádět i nově vydávané?
Ano, BSI bude i nadále dodržovat všechna pravidla 
CEN a CENELEC týkající se pravidla standstill, rušení 
a přejímání evropských norem. 
BSI tedy bude i nadále přejímat všechny evropské 
normy, rušit konfliktní národní normy a všechny 
dosud převzaté evropské normy s označením BS EN 
budou  i  nadále  ve  Velké  Británii  platné.

Poznámka redakce: Vnitřní předpisy CEN/CENELEC 
část  �: Společná pravidla normalizační práce, kapitola �. 
Klid  prací  (standstill)
Kl id prací  je závazek při jatý národními členy 
CEN/CENELEC nepodnikat žádnou činnost , buď 
v  průběhu vypracování EN (nebo HD v CENELEC), nebo 
po jejím schválení, která by mohla poškodit zamýšlenou 
harmonizaci, a zejména nevydávat žádné nové nebo 
revidované národní normy, které nejsou zcela v souladu 
s  existujícími  EN  (nebo  HD  v  CENELEC).

Dopad Brexitu
na standardizaci
ve Velké Británii

Rozhovor s Richardem Collinem, 
ve d o u c í m  o d d ě l e n í  Evro ps kýc h 
a  národních politik (agend), British 
S t a n d a r d s  I n s t i t u t i o n  ( B S I ) .

Poznámka redakce: rozhovor jsme s p. Collinem vedli 
na začátku prosince ����, kdy ještě nebyl znám 
výsledek  parlamentních  voleb  ve  Velké  Británii.

Brexit a standardizace

�



Klid prací se týká jednotlivých normalizačních projektů, 
tj.  pracovních položek, schválených technickým výborem, 
s jasně stanoveným předmětem. Netýká se oblastí nebo 
oborů působnosti nebo programů prací jako takových.

Raději se ještě jednou ujistím – toto platí i pro 
harmonizované normy?
Ano, BSI bude v souladu s pravidly CEN a CENELEC 
i  nadále zavádět všechny harmonizované evropské 
normy.
Bude se BSI i nadále zapojovat do procesu tvorby 
evropských norem, a to jak na technické, tak řídicí 
úrovni?
Ano, experti ze Spojeného království se budou 
i  nadále účastnit prací při tvorbě evropských norem 
v plném rozsahu, jak na úrovni technických komisí, 
tak i pracovních skupin.
Zástupci BSI budou také stále zapojeni do činností 
na řídicí úrovni v CEN a CENELEC ve správních radách 
CEN i CENELEC a jejich technických výborech. 
Samozřejmě se také budeme účastnit generálních 
zasedání CEN a CENELEC a pracovat v přidružených 
pracovních skupinách obou organizací, jako je 
například European Policy Hub.
Budou se moci experti ze Spojeného království 
účastnit projektů �nancovaných z rozpočtu 
Evropské unie?
Dlouhodobou politikou BSI je takové projekty 
neřídit. BSI proto není součástí rámcových dohod 
o  partnerství CEN a CENELEC (Framework Partner-ship 
Agreements, pozn. red.). Víme, že britští odborníci se 
podílejí na projektech �nancovaných Evropskou 
uni í ,  které  jsou vedeny j inými  národními 
normalizačními organizacemi. Někteří experti se 
účastní bez nároku na ohodnocení, jiní mají náklady 
hrazeny Komisí  prostřednictvím ostatních 
národních normalizačních organizací. Avšak zatím 
nevíme, zda odchod Spojeného království z EU 
neovlivní možnost občanů Spojeného království 
získat �nanční prostředky zapojením se do těchto 
projektů. Pokud bude existovat dohoda o odchodu 
mezi Spojeným královstvím a EU, a poté se uzavře 
nová o hospodářském partnerství, tak ta může 
stanovit pravidla účasti a �nancování. Pokud taková 
dohoda nebude uzavřena, použijí se obvyklá 
pravidla �nancování EU pro účastníky ze třetích 
zemí.

Mnoho našich čtenářů zajímá oblast posuzování 
shody…
Tomu rozumím. Jen bych u těchto odpovědí rád 
zdůraznil, že BSI jako soukromá organizace není 
odpovědná za regulační rámec Spojeného království 
a nemusí nutně mít nejnovější informace. Odpovím 
na základě našich současných znalostí a informací.
Jaká je tedy budoucnost BSI jako oznámeného 
subjektu? 
V očekávání odchodu z EU a vědomi si rizika „no 
deal“ jsme na základě akreditace RvA založili 
pobočku BSI v Nizozemsku. Tato společnost bude 
i  nadále poskytovat služby klientům v oblasti 
přístupu na trh EU-�� s ohledem na všechny možné 
dopady Brexitu. K dnešnímu dni je BSI Nizozemsko 
určeno pro následující směrnice EU:

ź Aktivní implantovatelné zdravotnické
ź prostředky (Active implantable medical devices)
ź Zdravotnické prostředky (a nové MDR)
ź Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
ź Stavební výrobky (CPR)
ź Osobní ochranné pomůcky (PPE)
ź Spotřebiče plynných paliv
ź Tlaková zařízení

Oznámený subjekt, BSI se sídlem ve Velké Británii, 
bude i nadále sloužit požadavkům klientů, kteří 
chtějí a budou chtít uvést své výrobky na britský trh.
Zůstaňme ještě u subjektů posuzování shody: 
Existuje plán vzájemného uznávání certi�kátů? 
Bude existovat nějaký nový právní rámec? A co 
oznámené subjekty se sídlem ve Velké Británii?
Ano, pokusím se vysvětlit pravidla. První je scénář 
„no deal“: Pokud jde o EU-��, v případě „no deal“ 
přestanou stávající noti�kované subjekty ve 
Spojeném království podle právních předpisů EU být 
noti�kovanými subjekty a budou odstraněny 
z  databáze NANDO. EU nebude uznávat certi�káty 
CE ze Spojeného království v případě, že Spojené 
království opustí Evropskou unii bez dohody.

Poznámka redakce: Elektronický informační systém 
„NANDO“ (New Approach Noti�ed and Designated 
Organisations). Členské státy, země ESVO (členové EHP) 
a další země, s nimiž ES uzavřelo dohody o vzájemném 
uznávání (MRA) a protokoly k evropským dohodám 
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Je plánován vznik britské verze databáze NANDO? 
Vlastně ano. Spojené království plánuje zřízení 
veřejně přístupné národní databáze všech 
schválených subjektů. Tato databáze bude 
spravována vládou.
Bude možné, aby společnosti mimo Spojené 
království prováděly posuzování shody pro britský 
trh?
Ve všech scénářích („deal“ nebo „no deal“) budou 
certi�káty CE vydané oznámenými subjekty EU-�� 
i  nadále uznávány ve Velké Británii po omezenou 
dobu bez ohledu na to, zda Spojené království 
opustí EU na základě dohody, nebo bez. V případě, 
že Spojené království opustí EU s dohodou 
a  přechodným obdobím, budou požadavky na 
přístup na trh do Spojeného království záviset na 
povaze budoucího obchodního vztahu. V případě, že 
Spojené království odejde bez dohody, nejsme si 
jisti, zda se organizace mimo Spojené království 
bude moci stát schváleným subjektem.
A co certi�káty vydané těsně před odchodem Velké 
Británie z EU – budou i nadále platit pro britský trh? 
Je to stejný případ, jako jsem popsal výše – 
certi�káty vydané oznámenými subjekty EU-�� 
budou orgány Spojeného království i nadále 
uznávány k prokazování dodržování regulatorních 
požadavků Spojeného království jak před, tak 
bezprostředně po datu vystoupení Spojeného 
království z EU. To platí pro „deal“ i „no deal“ 
scénáře. 

Děkuji za rozhovor
Zdenka Slaná

o  posuzování shody a přijímání průmyslových výrobků 
(PECA) v tomto systému prostřednictvím oznámení 
informují Komisi a ostatní členské státy,  že pro provádění 
posuzování shody podle směrnice byl jmenován subjekt, 
který splňuje příslušné požadavky. Za oznámení 
oznámených subjektů a jejich stažení jsou odpovědné 
oznamující členské státy.

Pro britský trh bude zaveden nový regulační režim. 
Ten bude zajišťovat pokračování všech stávajících 
regulačních požadavků – např. základní požadavky 
směrnic a nařízení nového právního rámce (New 
Legislative Framework – NLF, pozn. red.). Oznámené 
subjekty budou pro účely posuzování shody podle 
předpisů Spojeného království přejmenovány na 
tzv. „schválené subjekty“. Také certi�káty CE budou 
ve Spojeném království nadále uznávány v případě 
„no deal“, ale jen po omezenou dobu. Datum odnětí 
uznání označení CE bude pravděpodobně speci�cké 
pro dané odvětví a bude o něm rozhodnuto po 
konzultaci se všemi zúčastněnými stranami.
V případě scénáře „deal“, tedy odchod s dohodou, 
bude zavedeno přechodné období, které by mělo 
sloužit k uzavření nových obchodních smluv. 
Dlouhodobý status oznámených subjektů 
Spojeného království, včetně BSI, bude záviset na 
tom, co bude dohodnuto. Oznámené subjekty 
budou i nadále zařazeny do databáze NANDO 
a  označení CE bude ve Spojeném království nadále 
uznáváno během přechodného období stávající 
dohody o odstoupení, která by měla trvat do konce 
prosince ����.

Zleva:
Amanda Richardson,
Head of External Policy

Dr. Scott Steedman CBE,
Director of Standards

Richard Collin,
Head of European

and National Policy

�

Brexit a standardizace



městských okrsků na obvody, udělování statutu 
univerzita vysokým školám apod. V r. ���� se 
dodatkem k této chartě změnil název z Engineering 
Standards Committee na British Standards 
Institution.
Během �. světové války byl v r. ���� BSI uznán 
britskou vládou jako jediná národní normalizační 
organizace a po dobu války vzniklo více než ��� 
tzv.  válečných nouzových norem. V r. ���� proběhla 
v  Londýně první standardizační konference 
Commonwealthu. Tato konference pak vedla 
k  založení Mezinárodní normalizační organizace, 
ISO.
V r. ���� byl založen Poradní výbor pro ženy s cílem 
poskytovat poradenství ohledně technických norem 
ovlivňujících spotřebitele. Tento výbor byl 
předchůdcem dnešní „Sítě spotřebitelů a veřejného 
zájmu“ (Consumer and Public Interest Network), 
která koordinuje zastoupení spotřebitelů ve všech 
technických výborech a komisích BSI pro spotřební 
výrobky. 
V r. ���� BSI vydalo první technickou normu z oblasti 
managementu kvality, BS ���� Quality systems. 
Tuto normu lze považovat za předchůdce dnešní 
známé řady norem ISO ����. V ��. letech minulého 
století pak BSI expandovalo mimo UK a začalo 
otevírat pobočky po celém světě. Dnes tak můžeme 
najít celkem �� poboček BSI v �� zemích světa, např. 
v Indii, Turecku, Brazílii, Japonsku, Španělsku, 
Francii, Polsku, Kataru nebo Thajsku. Ve všech 
těchto pobočkách,  centrech poradenství , 
akreditačních službách apod. pracuje přibližně 
���� zaměstnanců. 
V současné době je ve Velké Británii platných 
přibližně �� ��� technických norem a každý rok je 
vydáno asi ���� nových nebo revidovaných. Do 
tohoto procesu je zapojeno přes �� ��� členů 
národních technických komisí.

Hlavními  činnostmi  BSI  je:
ź tvorba, vydávání a prodej technických norem
ź certi�kace systémů, certi�kace produktů 

a  školení
ź systémy a certi�kace výrobků zdravotnických 

prostředků
ź poradenství a řešení dodavatelského řetězce

(red.)

The British Standards Institution (BSI) je nejstarším 
národním normalizačním orgánem na světě. Byl 
založen doslova na počátku ��. století Sirem 
Johnem Wolfe-Barrym, pod názvem Engineering 
Standards Committee (mimochodem, jméno John 
Wolfe-Barry může být někomu povědomé, navrhl 
totiž londýnský Tower Bridge). První jednání řídicí 
komise nové organizace se konalo v den, 
kdy  zemřela královna Viktorie, a to ��. ledna ����, 
a  první vydaná technická norma se týkala ocelových 
tramvajových pro�lů.
O dva roky později, ��. června ����, tedy ve stejném 
roce, ve kterém se zrodily motocykly Harley 
Davidson, pastelky Crayola nebo závod Tour 
de France, byla poprvé zaregistrována známka 
Kitemark. 
Kitemark byl původně používán jako ochranná 
známka pro tramvajové koleje. Plnoprávný systém 
udělování značky, jak jej známe dnes, však vznikl až 
v roce ����, kdy společnost General Electric 
Company získala Kitemark pro svá svítidla. Po 
několik příštích desetiletí bylo používání Kitemarku 
do značné míry omezeno na technické a inženýrské 
aplikace. V ��. letech minulého století ale rozmach 
průmyslové výroby a prodeje spotřebitelských 
produktů vedly k obavám spotřebitelů o bezpečnost 
těchto výrobků. V ��. letech ��. století byla Kitemark 
využívána k identi�kaci bezpečných produktů, 
například nočního prádla, domácího nábytku, 
tlakových hrnců nebo motocyklových helem. Se 
zavedením standardů systémů řízení kvality 
v  ��. letech ��.st. byly vyvinuty systémy Kitemark 
i  v  této oblasti. V současné době existuje více než 
��� individuálních schémat značky Kitemark, 
které  pokrývají rozmanité produkty, jako jsou desky 
s  plošnými spoji i štítky skotu, i velmi odlišné služby 
jako �nanční produkty a ochrana před povodněmi. 
Z  původně známé značky britského standardu 
se  z  BSI Kitemark stala jedna z nejdůležitějších 
a  nejuznávanějších  britských  značek  kvality.
Ale zpět k BSI: v roce ���� bylo Engineering 
Standards Committee udělen tzv. Royal Charter. 
Královské charty se původně vydávaly např. 
k  veřejnému vyhlašování zákonů (nejznámějším 
příkladem je Magna Charta z r. ����). V novodobé 
historii Spojeného království se nyní používá spíše 
při zakládání profesních asociací, povyšování 

O BSI
The British Standards Institution 
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mnoha problémům, které vyvstaly po první světové 
válce. Intenzivně se věnoval, teď již na plný úvazek, 
činnosti tajemníka British Engineering Standards 
Association (BESA). Pracoval na rozšíření rozsahu 
činností BESA, které vyústilo v r. ���� v přejme-
nování instituce na British Standards Institution, 
jíž  se Percy Good stal téhož roku zástupcem ředitele 
a v r. ���� pak ředitelem.
Percy Good se po druhé světové válce věnoval 
ustavení Koordinační komise pro technickou 
normalizaci při OSN, ze které se později vyvinulo 
ISO. Významně se také zasloužil o spolupráci mezi 
ISO a IEC.
V roce ���� byl Percy Good zvolen prezidentem 
Institutu elektrotechnických inženýrů. V roce ���� 
mu byl udělen titul C.B.E. za práci předsedy komise 
na Ministerstvu vnitra a za práci v Illumination 
Engineering Society. Byl členem výkonné komise 
Národní fyzikální laboratoře a Polytechnické rady. 
Až do své smrti se věnoval rozvoji Britského institutu 
pro  standardizaci .  Percy Good zemřel  ve 
Westminsteru  �.  prosince  ����.

Percy Good, významná postava na poli národní 
a  mezinárodní standardizace a bývalý předseda 
Britského institutu pro standardizaci, se narodil 
v  Londýně �. listopadu ����. V roce ���� absolvoval 
City and Guilds Central Technical College s diplo-
mem elektroinženýra. Svou praxi zahájil v oddělení 
elektrotechniky ve společnosti Thames Iron Works. 
V roce ���� se stal zaměstnancem Úřadu pro 
zkušebnictví a vzdělávání a pro standardizaci 
v  elektrotechnice, známějšího pod názvem Faraday 
House, jako vedoucí oddělení zkušebnictví. 
Současně si  založil soukromou praxi  jako 
konzultant. Věnoval se zejména problematice 
instalací elektrického osvětlení a elektřiny obecně, 
jak v soukromých domech, tak ve veřejných 
budovách – a byl velmi úspěšný.
V roce ���� se Percy Good stal na částečný úvazek 
členem Technického normalizačního výboru 
(Engineering Standards Committee). V roce ����, 
když komise přišla během torpédování v Severním 
moři o svého prvního tajemníka Leslie Robertsona, 
Percy Good převzal jeho místo. Se svou aktivitou 
a  smyslem pro organizaci dokázal úspěšně čelit 

Percy Good
C.B.E., F.C.G.I.
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Po předsedovi švédské normalisační korporace 
Dr.  techn. Hilding Törnebohmovi přednášel koncem 
května t. r. v Praze a v Brně ředitel nejstarší norma-
lisaní organisace světa British Standards Institution 
Percy Good C. B. E. o britské normalisaci za války 
a  po válce. Ředitel Good stojí v čele britské 
normalisační společnosti od roku ���� a za války byl 
vyznamenán za svůj vynález gumových atrap tanků, 
děl a jiných zbraní, jež dokonalým provedením 
oklamaly německé letce natolik, že na ně svrhovali 
náklady pum. Přednášející  vyčerpávajícím 
způsobem osvětlil účel normalisace a seznámil 
posluchače s methodami a rozsahem prací svého 
institutu. Posluchači měli příležitost obeznámit se 
s  přepestrým sledem úkolů, před něž byla britská 
normalisační společnost postavena v nejtěžších 
letech britského válečného úsilí, úkolů, na jejichž 
vyřešení často závisela záchrana nesmírných 
hodnot hmotných i duchovních, s její nynější 
činností a dalekosáhlým pracovním programem pro 
budoucnost. Jeho zajímavou přednášku uveřejníme 
v  příštích číslech našeho časopisu.
Ředitel Good předal u příležitosti své návštěvy 
v  Praze předsedovi naší společnosti Prof. Listovi 
pozdravnou adresu předsednictva britské norma-
lisační instituce BSI, podepsanou presidentem 
Lordem Wooltonem a předsedou generální rady 
Sir  William Larkem, kterou zde pro informaci našich 
spolupracovníků reprodukujeme a která je význam-
ným příslibem pro spolupráci obou korporací do 
budoucna.

Válkou a okupací byly naše přátelské styky se 
zahraničními normalizačními společnostmi násilně 
přerušeny. Naše normalisace i československé 
normy měly v zahraničí vždy dobrou pověst. Přímou 
naší účastí na pracích nově utvořené mezinárodní 
normalisační organisace ISO a zvaním cizích 
normalizačních odborníků k  přednáškám snažíme 
se tento přerušený styk se světem opět obnovit 
a  zkušeností cizích normalizačních společností, 
získaných za války, vhodně použít pro práce vlastní. 
Na letošní zimní období jsou v programu další 
přednášky významných normalizačních pracovníků 
ze  Sovětského  svazu,  Dánska  a  Švýcar.

O naši
spolupráci
se světem

O naši spolupráci se světem. Zprávy ČSN.
Praha: Československá společnost normalisační, ����, (�–�), �.
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takového charakteru slibujete?
Vytvoření tohoto výukového textu je jeden z kroků 
zapojení se do základního a středního školství. Je 
nepochybné, že podpora technického vzdělávání je 
velkou výzvou pro celou Českou republiku. Můžeme 
jen doufat, že touto publikací přispějeme k rozvoji 
technického vzdělání mezi současnou a budoucí 
generací studentů, tak aby se pracovní trh postupně 
sytil těmito profesemi. Rád bych poděkoval všem, 
kteří mají podíl na vzniku zmiňované publikace, 
zejména interním pracovníkům, kteří mají lví podíl 
na obsahové stránce.

Jak se v uplynulých dvou letech osvědčila 
spolupráce  Úřadu  a  Agentury?
Z mého pohledu se spolupráce v podstatě nemohla 
neosvědčit. Vzhledem ke skutečnosti, že standar-
dizace byla letitou součástí Úřadu, troufnu si 
konstatovat, že vedení Úřadu zná speci�ka tvorby 
a  distribuce norem a podporuje Agenturu ve své 
činnosti v maximální míře. Na druhou stranu jsem 
ovšem rád, že Agentura se naučila tzv. starat se 
sama o sebe a nespoléhá ve svém každodenním 
provozu na zřizovatele (Úřad je zřizovatelem 
Agentury, pozn. red.). Za to patří vedení Agentury 
dík.

Zhodnotíte pro naše čtenáře uplynulý rok ���� 
z  pohledu  předsedy  Úřadu?
Když se ohlédnu zpět, rok ���� byl v podstatě 
úspěšný. Podařilo se nám stabilizovat personální 
situaci a bez „ztráty kytičky“ jsme se vypořádali se 
snižováním systemizace ve státní správě. Některé 
zásadní pracovní agendy jsme opět úspěšně zvládli, 
za což patří zaměstnancům moje veliké poděkování. 

Co nového očekáváte a co připravujete v roce ����? 
Chystáte nějaké novinky?
První ze dvou novinek je vytvoření nové gra�cké 
identity Úřadu, která v letošním roce bude 
nasazena. Druhou novinkou je dočasné stěhování 
Úřadu a Agentury do náhradních prostor po dobu 
rekonstrukce budovy, v níž sídlíme. Z pohledu 
jednotlivých agend nás čeká dokončení legi-
slativního procesu k novému zákonu o metrologii 
a  mimo to i mnoho dalších každodenních úkolů, 
které doufám společnými silami zvládneme. 

Děkuji za rozhovor, Karel Novotný

Můžete pro naše čtenáře zhodnotit roční výročí 
vydávání Magazínu ČAS?
Existenci Magazínu vnímám velmi pozitivně. Jsem 
rád, že Magazín slouží jako zdroj informací 
a  novinek nejen pro interní informovanost 
zaměstnanců Agentury a Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále 
jen „Úřad”, pozn. red.), ale poskytuje užitečné 
informace ze světa standardizace, ze kterých čerpají 
i externí partneři a široká odborná veřejnost. 
Ostatně kladné ohlasy na obsah Magazínu 
z  podnikatelského světa potvrzují, že vydávání 
Magazínu  byl  krok  správným  směrem.

Dalším publikačním počinem České agentury pro 
standardizaci je vydání prvního učebního textu 
Základy technické normalizace, vstupní výuka 
technické normalizace pro učitele odborných 
předmětů  středních škol, k němuž jste ostatně 
připojil i své úvodní slovo. Co si od publikace 

��

Ptali jsme se
Mgr. Viktora
Pokorného, 
předsedy ÚNMZ

Rozhovor



Aktuality

AktualityPřipravujeme

Seminář standardizace, akreditace 
a  certi�kace  po  brexitu
Jaký dopad bude mít Brexit na oblast standar-
dizace? Jak se změní přístup na trh a proces 
certi�kace po odchodu Velké Británie z EU? O těchto 
a dalších otázkách s námi přijedou diskutovat 
zástupci  BSI  (The  British  Standards  Institution). 

Tematické okruhy:
ź Přípravy britské vlády na Brexit v oblasti 

standardizace
ź Brexit a vztah mezi Velkou Británií a EU, pohled 

BSI k Brexitu
ź BSI v CEN a CENELEC po Brexitu
ź Dopady Brexitu do oblasti volného pohybu zboží 

a služeb (posuzování shody, certi�kace, 
vzájemné uznávání apod.) z pohledu BSI

ź Názory britského průmyslu na problémy 
související  s  Brexitem

Termín:  �. března ����, �:��–��:�� hod.
Místo konání:  Hospodářská  komora  ČR,
 Florentinum,  Na  Florenci  ����/��, ��� ��  Praha  �

Summit  Koncepce  BIM ��. ��. ����

V �. a �. čtvrtletí ���� připravuje odbor 
Koncepce  BIM  workshopy
pro různé cílové skupiny dle tematických oblastí:

pro so�ware dodavateleź

pro výrobce a prodejce stavebních výrobkůź

datový standard stavebnictví, klasi�kační ź

systém, CDE
smluvní standard a zadávání veřejných zakázek ź

pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní 
projekty a další. 

Aktuální informace  na  www.koncepcebim.cz.

Veletrh  AMPER  ��.–��.  března  ���� 
Veletrh AMPER je každoročně největší událostí 
v   o bl as te c h  e l e k tro te c h n i ky,  e n e rge t i ky, 
elektroinstalace, elektroniky, digitalizace, 
automatizace, ICT, osvětlení a zabezpečení v České 
republice i na Slovensku.

Konference  ISSS
��.–��. dubna ����, Hradec Králové, Kongresové 
centrum Aldis. ��. ročník konference, která je 
zaměřena na digitalizaci veřejné správy a rozvoj 
e–governmentu – jedna z největších akcí svého 
druhu  v  EU.

Veletrh  Aquatherm  
�.–�. března Praha, odbor Koncepce BIM se účastní 
workshopu  TZB-info  v  rámci  veletrhu.

Školení BIM v dopravních stavbách od 
Sdružení pro výstavbu silnic
��. ledna Praha, ��. března Brno – prezentace 
tematických oblastí: digitalizace stavebnictví, 
datový  standard,  CDE  a  smluvní  aspekty.

Potkáte nás
na těchto akcích
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České stavebnictví je připraveno na vstup do 
digitálního věku. Summit Koncepce BIM, který se 
konal v listopadu ���� v Praze, ukázal připravenost 
státní správy i stavebníků na digitalizaci tohoto 
oboru. Účastníci summitu měli možnost srovnat 
české zkušenosti s postupem přípravy na příchod 
Stavebnictví �.� se zahraničními. Jednoznačně se 
ukázalo, že v  digitalizaci stavebnictví Česko 
nejenže nezaostává, ale v některých oblastech má 
dokonce náskok i před takovými zeměmi, jako je 
Německo či Estonsko, kde je již digitalizováno přes 
�� % státních služeb a procesů. Nejde přitom jen 
o  připravenost na zavedení metody BIM do všech 
veřejných zakázek v objemu nad ��� milionů korun 
od roku ����. Na Summitu Koncepce BIM 
deklarovali zástupci státní a veřejné správy 
připravenost urychlit práce na vytvoření Digitálního 
vystavěného prostředí. Tedy přípravy jakési 
digitální mapy Česka, která bude obsahovat 
kompletní digitální kopii všech staveb na našem 
území, a to včetně jejich vazeb a dalších souvislostí. 
To umožní připravit mimo jiné i kompletně digitální 
stavební řízení. 

Summit Koncepce BIM se konal ��. listopadu ���� 
na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech a byl 
pořádán Českou agenturou pro standardizaci 
společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, 
za účasti zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
a zástupců veřejné správy z dalších evropských 
zemí. Spolupořadatelem byl i zmocněnec vlády ČR 
pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, který zaštiťuje 
celonárodní  koncepci  Digitální  Česko. 

„Summit potvrdil správnost cesty, kterou se Česko 
vydalo,“ uvedl Ing. Eduard Muřický, náměstek 
ministra průmyslu a obchodu a dodal: „Dobrou 
zprávou pro stavební sektor je koordinovaná 
příprava jednotlivých prezentovaných projektů, 
včetně konkrétních termínů a aktivit. Digitalizace 
umožní českému stavebnictví zvýšit atraktivnost 
oboru pro mladé lidi a zefektivnit přípravu 
a  provádění  staveb.“

Summit Koncepce BIM

V digitalizaci
stavebnictví
drží Česko krok
s Evropou.
Potvrdil to Summit Koncepce BIM 

��

Ing. Eduard Muřický,
náměstek ministra průmyslu a obchodu



Kromě zástupců české státní správy a veřejných 
institucí  vystoupili  na summitu také  Souheil  Soubra, 
předseda EU BIM Task Group, ředitel digitálních 
konstrukcí estonského ministerstva informatiky 
Jaan Saar, Jan Tulke, ředitel Plan-Build �.�, 
společnosti pro digitalizaci plánování, výstavby 
a  provozu, a Benno Koehorst, senior poradce 
výkonné agentury nizozemského ministerstva 
p r o   i n f r a s t r u k t u r u  a  v o d n í  h o s p o d á ř s t v í 
Ri jkswaterstaat.  Prezentace představitelů 
evropských vlád a vládních agentur přitom ukázaly, 
že Česko nejenže drží krok v  přípravě na nástup 
Stavebnictví �.�, ale v  některých  parametrech  má  
dokonce  náskok.

„Estonsko, ač malá země rozlohou i počtem 
obyvatel, se rozhodlo podpořit velmi významně 
digitalizaci všech svých veřejných agend. Dnes je 
více než �� % služeb státu dostupných online. 
Pracujeme i na přípravě plně digitálního stavebního 
řízení a vytvoření digitálního vystavěného 
prostředí,“ uvedl Jaan Saar, ředitel digitálních 
konstrukcí estonského ministerstva informatiky. 
„Prezentace zástupců české státní správy na 
Summitu Koncepce BIM ale ukázaly, že i u vás se 
máme co naučit. Digitalizaci staveb a zavádění 
metody BIM umožňující vytvoření digitálního 
dvojčete stavby je v Česku připravena velmi dobře,“ 
doplnil  Saar.

Důležitost  evropské  spolupráce
Jedním z úkolů summitu bylo i napomoci větší 
spolupráci evropských států v  procesu digitalizace 
stavebnictví. „Evropská spolupráce v rámci 
digitalizace stavebnictví nám umožní snáze 
překonat problémy, se kterými se potýkají jednotlivé 
národní státy, ale také celkově snížit náklady na 
přípravu systémů díky odstranění duplicitního 
řešení některých otázek,“ uvedl ve své prezentaci 
Souheil Soubra, předseda EU BIM Task Group s tím, 
že  vzájemná spolupráce v rámci Evropy podpoří 
rozvoj stavebnictví jako oboru a pomůže jak 
stavebníkům, tak státní správě zvládnout výzvy, 
které před ně staví Stavebnictví �.�. „Velmi oceňuji 
aktivní roli, kterou v  celém procesu hraje Česko díky 
podpoře české vlády a činnosti České agentury pro 
standardizaci,“ doplnil  Soubra.
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Jaan Saar, ředitel digitálních konstrukcí 
estonského ministerstva informatiky



Jaroslav Nechyba,
ředitel odboru Koncepce BIM

Souheil Soubra,
předseda EU BIM Task Group

Summit Koncepce BIM
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Důležitost mezinárodní spolupráce vyzdvihuje také 
Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM 
České agentury pro standardizaci: „Pro české 
účastníky Summitu Koncepce BIM bylo jistě 
příjemné zjištění, že držíme krok s rozvinutými 
evropskými státy. Příklad Estonska ukazuje, jak 
může naše vzájemná spolupráce posunout celý obor 
stavebnictví do digitálního věku. Zatímco my se 

můžeme inspirovat estonskými zkušenostmi 
s  obecnou digitalizací agend státu a jejich užíváním, 
včetně přípravy digitální technické mapy, Jaan Saar 
z  Estonska ocenil náš pokrok v digitalizaci jedno-
tlivých staveb a zavádění metody BIM. Právě 
digitální dvojčata staveb jsou přitom základními 
kameny  při  digitalizaci  celého  systému.“



Důležitou roli v tomto procesu sehraje zejména 
Datový standard stavebnictví, což je zjednodušeně 
řečeno jazyk, díky kterému bude možné vzájemně 
propojit jednotlivé účastníky stavby tak, aby mohli 
pracovat v plně digitálním prostředí. „Dnes 
samozřejmě vzniká významná část projektů a další 
dokumentace v digitální formě, bohužel systémy 
používané jednotlivými architekty, stavebními 
�rmami, ale i státními institucemi nejsou vzájemně 
kompatibilní, takže je velmi pracné je opakovaně 
shodně zpracovávat. To zavedení Datového 
standardu stavebnictví odstraní,“ vysvětluje 
Jaroslav Nechyba a dodává: „Na přípravě tohoto 
standardu spolupracujeme s ostatními digitálně 
vyspělými státy především ze Skandinávie, abychom 
tak  zajistili  kompatibilitu  systémů  i  v  rámci  EU.“

Jaroslav Nechyba
ředitel odboru Koncepce BIM
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Digitální mapa Česka i zrychlení stavebního řízení
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 
koncem roku ���� legislativu umožňující  postupné 
zavedení zcela digitálního stavebního řízení. To by 
mělo celý, dnes poměrně zdlouhavý proces výrazně 
urychlit. Ve svém vystoupení na summitu uvedl 
Ing. Luděk Šte�el zastupující Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, vláda ČR je připravena podpořit 
proces digitalizace stavebnictví a zavedení 
digitálního stavebního řízení částkou v řádu miliard 
korun. Ta  bude realokována z fondů EU, které se 
doposud  nepodařilo  vyčerpat.

Panelová diskuse,
Summit Koncepce BIM



Ve dnech ��.–��. dubna se v Kongresovém centru 
Aldis v Hradci Králové uskuteční již ��. ročník 
populární konference ISSS, kterou doprovodí již 
po  sedmnácté i visegrádská konference V�DIS 
(Visegrad Four for Developing Information Society).
V  posledních letech se zde pravidelně registruje 
přes ���� účastníků a vzhledem k tomu, že jde 
o  politicky nezávislou platformu, prakticky 
každoročně se koná pod o�ciální záštitou 
a  zpravidla i za účasti premiéra, ministra vnitra, 
několika dalších členů vlády, představitelů obou 
komor Parlamentu ČR, vládního zmocněnce pro IT 
a  digitalizaci a Asociace krajů ČR. Mezinárodní část 
konference sem také každoročně přivádí řadu 
vzácných hostů ze zemí V� i dalších států EU, téměř 
pravidlem se již stala přítomnost zástupců Evropské 
komise.
Hlavní náplní programu připravovaného ročníku 
jsou především otázky související s digitalizací 
veřejné správy – prezentace a diskuse odrážející 
aktuální stav e-governmentu nejen v ČR, elektro-
nická identita a efektivní komunikace občanů 

s  úřady, problémy v oblasti kybernetické bezpeč-
nosti či problematika digitalizace stavebního řízení, 
využívání digitálních technických map apod. Chybět 
nebudou ani témata pokrývající další rozvoj 
potřebné infrastruktury, zvyšování efektivity výkonu 
veřejné správy, pokračování projektů v rámci 
chytrých měst a regionů, digitalizace speci�ckých 
oblastí, jako jsou zdravotnictví, justice, záležitosti 
souvisejících  resortů  a  mnohá  další…
Důležitou součástí programu oblíbené akce jsou 
i  výstavní expozice �rem a organizací, dodávajících 
do této oblasti svoje řešení nebo poskytujících 
konzultační a servisní služby. Počet vystavovatelů 
se v posledních letech ustálil kolem stovky, 
generálním partnerem konference je Česká spoři-
telna a mezi spolupracujícími subjekty nechybí 
významné společnosti z oblasti informačních 
a  komunikačních technologií, Kraj Vysočina, 
resortní ministerstva (Ministerstvo průmyslu 
a  obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvo vnitra ČR), řada významných asociací 
či  institucí  z  oblasti  státní  správy. 
Více informací, včetně možnosti registrace, hlavní 
témata i reportáže z minulých ročníků lze najít na 
www.isss.cz.

Konference ISSS

K nejoblíbenějším částem programu konference patří tradiční slavnostní zahájení 
a diskusní „kavárna“ za účasti členů vlády a dalších významných hostů…

Konference ISSS

��.–��. dubna ����
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Na portálu www.koncepcebim.cz, který spravuje 
odbor Koncepce BIM, je spuštěna agenda, která 
nabízí �rmám možnost informovat o svých 
službách, jež poskytují v souvislosti s metodou BIM. 
Katalog společností a referenčních projektů je 
o t e v ře n ý  a   vo l n ě  d o s t u p n ý  z d a r m a  v š e m 
společnostem a  podnikatelům, kteří nabízejí 
služby, jež podporují digitalizaci  českého  
stavebnictví. 
Cílem katalogu je poskytnout co nejpřesnější mapu 
různorodých služeb a typů produktů, které mohou 
všichni účastníci stavebních projektů a uživatelé 
staveb využívat pro zvýšení svojí efektivity a kvality 
v souvislosti s digitalizací, a především s metodou 
BIM. Katalog má také za cíl konkrétně prezentovat 

vyspělost a připravenost trhu nabízet vzájemně 
svoje služby a produkty, a tím reálně indikovat 
celkovou vyspělost českého stavebnictví v oblasti 
digitalizace. 
V katalogu je možné vyhledávat jak společnosti, tak 
projekty podle různých kritérií – například regionu, 
zaměření, oboru.
Část referenčních projektů tvoří nabídka soukro-
mému sektoru, který chce ukázat svoji vyspělost 
a  vzájemně se konkrétně inspirovat, včetně 
veřejných zadavatelů, a také větší odvahu 
implementovat části metody BIM do svých projektů 
a agend. Jedním z cílů katalogu je poskytnout 
veřejným zadavatelům více sebevědomí a znalostí 
o  reálném  využití  BIM  v  českých  projektech.

Katalog společností a referenčních projektů BIM
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Nová agenda
na portálu
Koncepce BIM 
katalog společností
a referenčních projektů BIM

Poskytovatelé služeb souvisejících s metodou BIM nesou plnou odpovědnost za pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost
informací, které o sobě a svých projektech v katalogu zveřejňují. Zveřejnění v katalogu nevyjadřuje jakékoliv doporučení či preferenci
ze  strany  agentury  ČAS.





RNDr. Pavel Dušek, CSc. 

Cena Vladimíra Lista byla udělena za celoživotní 
významný přínos pro rozvoj technické normalizace 
v  oblasti korozního inženýrství, povrchové úpravy 
materiálů, s výrazným přesahem do oblasti 
elektrotechniky, terminologie a dalších oborů.
RNDr. Pavel Dušek, CSc., pracuje v oblasti technické 
normalizace od roku ����, zpočátku ve Státním 
výzkumném ústavu ochrany materiálu, od roku ���� 
pak působí v rámci sdružení TechNorm, a posléze od 
roku  ����  ve  společnosti  SVÚOM,  s. r. o.

Představujeme osobnosti
oceněné Cenou a Čestným
uznáním Vladimíra Lista

Je zpracovatelem více než ��� ČSN, zejména z oborů 
koroze a ochrana proti korozi (včetně kovových 
a  jiných anorganických povlaků, žárového stříkání, 
katodické ochrany)  a  zkoušení  požárního 
nebezpečí. V uvedených oborech se po dobu své 
činnosti podílel na vzniku prakticky všech nově 
vzniklých ČSN. Významnou úlohu sehrál při 
přechodu od systému založeného na normách RVHP 
na současný systém vycházející z evropských 
a  mezinárodních norem.
Dále se podílí  na mezinárodní spolupráci, 
v  současné době v rozsahu působnosti Centra 
technické normalizace ve SVÚOM (zejména ISO/TC 
��, ���, ���, CEN/TC ���, ���, ���, ���, IEC/TC ��), 
a  k došlým návrhům zpracovává připomínky na 
vysoké odborné úrovni. Spolupracuje s vedoucí 
pracovní skupiny ISO/TC ���/WG � při organizačním 
zajišťování činnosti skupiny.
Je členem technických normalizačních komisí  
TNK  �� Ochrana proti korozi, TNK �� Podmínky 
prostředí, klasi�kace a metody zkoušek, včetně 
požárního nebezpečí, TNK ��� Elektroizolační 
materiály,  TNK ��� Terminologie;  principy 
a  koordinace a TNK ��� Elektrotechnika v dopravě. 
V  rámci publikační činnosti napomáhá šíření 
informací o technické normalizaci v příslušných 
oborech  zejména  mezi  odbornou  veřejnost.
Při zavádění norem do ČSN využívá své bohaté 
zkušenosti z praxe a je znám svým precizním 
vyjadřováním se znalostí terminologie používané ve 
všech souvisejících normách, jakož i dokonalou 
znalostí technické problematiky zpracovávaných 
norem. Je všestranně kvali�kovaným zpracovatelem 
řady terminologických norem v rozsahu své 
působnosti.

Cena Lista  oceněné osobnosti–
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Čestné uznání získala za dlouhodobý významný 
přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti 
stavebnictví.
Ing. Marie Birnbaumová je dlouholetou pracovnicí 
Ředitelství silnic a dálnic. Zde pracovala od  roku ���� 
až do roku ����, kdy odešla do důchodu; dodnes 
však s Ředitelstvím silnic a dálnic spolupracuje. 
Zastávala různé odborné funkce, od  specialisty na 
problematiku betonových vozovek přes vedoucí 
laboratoře až po ředitelku Úseku kontroly a kvality 
staveb. Zasloužila se například o  získání labora-
torních akreditací nebo o zavedení účinnější a méně 
byrokratické  kontroly  kvality  staveb. 
Ing. Birnbaumová je předsedkyní TNK ��� 
Navrhování a provádění vozovek a zemních těles. Je 
rovněž zástupkyní České republiky v technické 
komisi CEN/TC ��� Materiály pro stavbu vozovek 
a  pracovní skupiny WG � pro cementobetonový kryt.
Je zpracovatelkou několika technických norem 
a  technických předpisů Systému jakosti pozemních 
komunikací Ministerstva dopravy, především 
v  oblasti cementobetonového krytu vozovek a také 
podkladních vrstev pozemních komunikací. 
Zejména její zásluhou se dařilo zavádět do praxe 
inovativní řešení, v posledním období například 
tzv.  vymývaný beton, který má lepší protismykové 
vlastnosti, a přispívá tak k bezpečnosti provozu na 
dálnicích. 
Ing. Birnbaumová je rovněž propagátorkou 
efektivního opětovného použití recyklovaného 
kameniva zpět do nového cementobetonového 
krytu.

Čestné uznání získal za dlouholetý významný přínos 
pro rozvoj technické normalizace, zejména v oblasti 
zdravotnických prostředků.
Ing. Milan Houska, CSc., je dlouholetým členem 
TNK  �� a zpracovatelem norem pro zdravotnické 
prostředky. Zpracovatelem je již od roku ����, a to 
především pro normy z oblasti biologického 
zkoušení a sterilizace zdravotnických prostředků. Je 
rovněž zpracovatelem ČSN EN ISO ����� Klinické 
zkoušení zdravotnických prostředků pro humánní 
účely – Správná klinická praxe, a dále mnoha norem 
pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika. 
Ing. Houska své dlouholeté zpracovatelské 
zkušenosti a hluboké znalosti z oblasti zdravotnictví 
kromě „tradiční“ oblasti zdravotnických prostředků 
uplatnil v posledních letech také v „moderní“ oblasti 
zdravotnických služeb. Ujal se překladu tří 
norem,  a  to ČSN EN ����� Služby lékařů s dopl-
ňující kvali�kací v homeopatii a ČSN EN ����� 
a  ČSN EN �����  pro  služby  estetické  medicíny. 
Celoživotní osobní přínos Ing. Housky, v oblasti jak 
národní technické normalizace, tak i mezinárodní 
s p o l u p r á c e ,  j e  n e o c e n i t e l n ý.  J e  o b e c n ě 
respektovanou osobností s hlubokou znalostí 
problematiky, vždy ochotný poradit a sdílet své 
znalosti. Jeho překlady norem jsou precizní 
a  širokému okruhu odborné veřejnosti jednoznačně 
srozumitelné.
Díky své zaujatosti pro problematiku norem je 
výborným spolupracovníkem pro referenty oddělení 
chemie ČAS a příkladem pro ostatní členy TNK �� 
Zdravotnické prostředky.

Ing. Marie Birnbaumová Ing. Milan Houska, CSc.
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Ing. Jaroslav Kučera obdržel ocenění za diplomovou práci Parametrické modely 
požáru pro EN ����-�-�:����, kterou vypracoval a obhájil na ČVUT v Praze, Fakulta 
stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí.
Vedoucími diplomové práce byli Ing. Kamila Cábová, Ph.D., a prof. Ing. František 
Wald, CSc. Ing. Kučera se v diplomové práci zabýval analýzou navrhovaných změn 
Eurokódu EN ����-�-�, konkrétně Přílohou A – Parametrický model požáru. Tento 
model je v praxi využíván pro popis požáru při posuzování požární bezpečnosti. Práce 
vznikla  ve  spolupráci  s  technickou  univerzitou  v  Braunschweigu.

Ing. Jan Vesecký obdržel ocenění za diplomovou práci Vzpěrná únosnost 
styčníkových plechů, kterou vypracoval a obhájil na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 
Katedra  ocelových  a  dřevěných  konstrukcí.
Vedoucím  diplomové  práce  byl  doc. Ing. Michal  Jandera, Ph.D.
Ing. Vesecký se v diplomové práci podrobně věnoval stabilitní únosnosti přípojů se 
styčníkovými plechy namáhaných tlakem. Ve své práci vycházel z norem řady 
ČSN  EN  ���� Navrhování ocelových konstrukcí, nad jejich rámec se však zaměřil na 
alternativní analytické modely s potenciálem budoucího uplatnění v Eurokódech.

Čestné uznání získal za dosavadní zásluhy o rozvoj 
technické normalizace v oblasti stavební akustiky.
Ing. Miroslav Meller, CSc., aktivně působí v CTN CSI 
Praha, v TNK � Akustické vlastnosti stavebních 
výrobků a budov a v CEN/TC ��� Acoustic properties 
of building elements and of buildings. 
Je zpracovatelem základní požadavkové normy 
ČSN  ��-��-�� Akustika – Ochrana proti hluku 
v  budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků – Požadavky. Velmi aktivně se 
rovněž podílel na připomínkování a překladech 
velkého počtu norem v oboru akustika, z nichž jako 
nejvýznamnější lze uvést ČSN EN ISO ��-��-�, 
ČSN  EN ISO ��-���-� až �, ČSN EN ISO ��-���-� až �.Ing. Miroslav Meller, CSc.

Ocenění v soutěži O nejlepší studentskou práci
s vazbou na technické normy ČSN
V kategorii diplomová práce udělila Česká agentura  pro  standardizaci  dvě  sdílená  �. místa.

Bc. Pavlu Šuškovi za práci Průvodce povinností výrobců strojních zařízení v oblasti BOZP, kterou vypracoval 
a  obhájil na VŠ báňské – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra 
bezpečnosti práce a procesů.
Vedoucí bakalářské práce byla Ing. Vendula Laciok, Ph.D.
V teoretické části bakalářské práce se zaměřil na posuzování rizik strojního zařízení, metody pro aplikaci 
analýzy rizik a relevantní právní předpisy. Z uvedeného pak vychází návrh praktického průvodce zákonnými 
a  dalšími povinnostmi, které musí výrobce strojního zařízení dodržet v oblasti BOZP.

(red.)

V kategorii bakalářská práce udělila Česká agentura  pro  standardizaci  čestné  uznání
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V současné době je do cestovního ruchu zapojen 
téměř každý, ať už jako turista, poskytovatel služeb, 
nebo obyvatel turisticky atraktivní oblasti, a to 
doslova téměř na celé planetě. Není tedy divu, že pro 
služby cestovního ruchu již byla vydaná celá řada 
technických norem a další se připravují.

Mezinárodní úroveň
Jako reakce na celosvětový nárůst turismu byla 
v  roce ����, v rámci Mezinárodní organizace pro 
normalizaci (ISO), založena technická komise 
ISO/TC ��� Služby cestovního ruchu, s touto 
oblastí působnosti:
Normalizace terminologie a speci�kace služeb 
nabízených poskytovateli služeb cestovního ruchu, 
včetně souvisejících činností, turistických destinací 
a požadavků na zařízení a vybavení, které používají, 
s  cílem poskytnout kupujícím, poskytovatelům 
a  spotřebitelům cestovního ruchu měřítka pro 
informovaná rozhodnutí.
V současné době komise spravuje �� platných 
technických norem, technických speci�kací a zpráv, 
��  dokumentů je rozpracovaných.

Ze světa TN

Technické normy
pro služby
cestovního ruchu

ISO/TC ��� má nyní � aktivních pracovních skupin 
(WG).

ź ISO/TC ���/WG � 
Služby v oblasti rekreačního potápění

       (Diving services) 
ź ISO/TC ���/WG � 

Zdravotní cestovní ruch (Health tourism services)
ź ISO/TC ���/WG � 

Dobrodružný cestovní ruch (Adventure tourism)
ź ISO/TC ���/WG � 

Přístavy pro jachty (Yacht harbors)
ź ISO/TC ���/WG �� 

Služby pronájmu charterových lodí
ź (Bare boat charter services)
ź ISO/TC ���/WG �� 

Udržitelný cestovní ruch (Sustainable tourism)
ź ISO/TC ���/WG �� 

Přístupný cestovní ruch (Accessible tourism)
ź ISO/TC ���/WG �� 

Ubytování (Accomodation)
ź ISO/TC ���/WG �� 

Restaurace (Restaurants)
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Výše uvedené složky komise napovídají, že škála 
témat, kterým se věnuje, je široká, a je zřejmé, že 
reaguje i na aktuální výzvy. Např. v roce ���� vyšla 
norma ISO ����� Služby cestovního ruchu – Systém 
managementu udržitelnosti ubytovacích zařízení – 
Požadavky. Veřejné připomínkování ISO/DIS ����� 
Cestovní ruch a související služby – Přístupný 
cestovní ruch pro všechny – Požadavky a doporučení 
bylo  ukončeno  v  září  ����  atd. 
Normy, jejichž zaměření je aktuální i pro české 
prostředí, jsou zavedené (nebo budou zavedené 
v  budoucnu) do soustavy ČSN překladem. 
Jedná  se  o:
ČSN ISO �����:����  Dobrodružný cestovní ruch – 
Systémy managementu bezpečnosti – Požadavky
Norma speci�kuje, jak mají organizace v dobro-
družném cestovním ruchu řídit svou činnost 
z  hlediska  bezpečnosti. 
K ní vydala ISO příručku pro malé a střední podniky 
ISO ����� Adventure Tourism – Safety management 
systems – A practical guide for SMEs, jejíž rozsáhlý 
náhled je možné najít na webových stránkách ISO.
TNI ISO/TR �����:����  Dobrodružný cestovní ruch – 
Vůdci – Kompetence pracovníků
Technická zpráva poskytuje informace o mini-
mál n í ch  ko m p e te n c í ch  vů d ců  ( p r ůvo d ců ) 
zajišťujících aktivity v dobrodružném cestovním 
ruchu.
ČSN ISO �����:����  Dobrodružný cestovní ruch – 
Informace pro účastníky
Norma stanovuje minimální množství informací, 
které musí být účastníkům a potenciálním 
účastníkům sděleny před zahájením, v průběhu a po 
skončení aktivity, aby byla zajištěna jejich 
bezpečnost. 
V roce ���� vydala ISO další normu, ISO ����� 
Dobrodružný cestovní ruch – Správná praxe pro 
u d r ž i te l n o s t  –  Po ža d a v ky  a  d o p o r u če n í , 
a  v  současné době se připravuje terminologická 
norma se zaměřením na dobrodružný cestovní ruch. 
Do soustavy ČSN byla také převzata překladem:  
ČSN ISO �����:����  Turistické informační 
kanceláře – Informační a recepční služby pro turisty 
– Požadavky.
Dále bychom chtěli upozornit na již vydané 

mezinárodní normy týkající se industriálního 
cestovního ruchu a chráněných krajinných oblastí: 
ISO �����:����  Služby cestovního ruchu – 
Industriální cestovní ruch – Poskytování služeb 
ISO �����:����  Cestovní ruch a související služby – 
Služby pro veřejnost poskytované správci 
chráněných krajinných oblastí – Požadavky
Pro zlepšení povědomí o uvedených normách 
a  jejich propagaci proběhla letos v létě kampaň ISO 
na webu a sociálních sítích. Na  v sekci www.iso.org
„News and Events“ najdete několik zajímavých 
článků a video s tematikou „Cestovní ruch a pracovní 
místa: lepší budoucnost pro všechny“. Informace 
o  jednotlivých normách je možné najít také v sekci 
„Taking parts – Who develop standards – Technical 
commitees – ISO/TC ���“.

Evropská úroveň 
V rámci Evropského normalizačního výboru (CEN) 
byla pro služby cestovního ruchu založena již 
v  roce  ���� technická komise CEN/TC ���. Evropská 
technická komise vznikla o �� let dříve než 
mezinárodní ISO/TC ��� a mimo jiné nejprve 
sjednotila terminologii v oblasti služeb cestovního 
ruchu. Uvádíme zde příkladem dvě terminologické 
normy  převzaté  do  soustavy  ČSN  překladem.

ČSN EN �����:����  Služby cestovního ruchu – 
Cestovní agentury a cestovní kanceláře (tour 
operátoři) – Terminologie
ČSN EN ISO �����:����  Služby cestovního ruchu – 
Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování – 
Terminologie
Rovněž byla vydána řada norem EN ISO týkající se 
služeb rekreačního potápění. Nejnovější z této řady 
norem jsou: 
EN ISO ����� Služby rekreačního potápění – 
Požadavky a návod týkající se environmentálně 
udržitelných postupů při rekreačním potápění 
EN ISO ����� Služby rekreačního potápění – 
Požadavky na výcvik o environmentálním povědomí 
rekreačních potápěčů
Základní informace o jednotlivých normách lze 
dohledat na webových stránkách CEN  www.cen.eu
v  sekci „Technical Bodies“ po zadání CEN/TC ���.

��
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Národní úroveň
Dvě evropské terminologické normy doplňuje 
původní česká norma, která vznikla na základě 
požadavku zákona č. ���/���� Sb., ze dne 
��.  listopadu ����, o poskytování objektivních 
informací  o  ubytovacím  zařízení  spotřebitelům.

ČSN �� ����:���� Služby cestovního ruchu – 
Klasi�kace ubytovacích zařízení – Kategorie hotel, 
hotel garni, penzion, motel a botel 
Norma slouží jako pomůcka pro zařazování 
ubytovacích zařízení kategorií do příslušných tříd 
podle minimálních stanovených požadavků na 
vybavenost a rozsah poskytovaných služeb a má 
za  cíl zlepšit orientaci spotřebitelů/hostů a zpro-
středkovatelů, cestovních kanceláří a agentur, 
zvýšit transparentnost trhu ubytování a zkvalitnit 
služby poskytované ubytovacími zařízeními. 
Požadavky jsou uváděny jako minimální, vyšší 
úroveň nabízené služby či vybavení je tedy možná. 

Informace o příslušných ČSN lze získat na webových 
stránkách ČAS (  v sekci www.agentura-cas.cz
„Seznam ČSN“.)

Závěr
Normy pro služby cestovního ruchu podporují 
všechny tři pilíře udržitelného rozvoje, a to pilíř 
ekonomický, environmentální i sociální. Navíc platí, 
že i ty normy, které v českém prostředí nelze beze 
zbytku apl ikovat ,  jsou pro nás př ínosné: 
poskytovatelé služeb z nich mohou čerpat užitečné 
náměty pro zlepšování poskytované služby a čeští 
turisté mohou na svých cestách ocenit jejich přínos. 

Ing. Alena Mastná
referentka oddělení chemie a životního prostředí

Česká agentura pro standardizaci
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„V Evropě představují služby �� % hospodářských 
činností a podobný podíl celkové zaměstnanosti. 
Počet evropských norem pro služby v posledních 
letech sice vzrostl, ale i tak je nízký ve srovnání 
s  celkovým počtem evropských norem (tvoří okolo 
�  % celkového počtu norem) a důležitostí sektoru 
služeb v Evropě.“ – píše se v pracovním programu 
evropských normalizačních organizací CEN 
a  CENELEC pro rok ����. S vědomím výše uvedeného 
evropské i mezinárodní normalizační organizace 
věnují normalizaci v oblasti služeb značnou 
pozornost, např. organizace ISO a CEN vypracovaly 
i  strategii pro tvorbu norem pro služby. 
Ačkoliv počet norem pro služby je malý, pokrývají 
různorodé oblasti, např. služby dopravní, stěhovací, 
ale i oblast estetické medicíny. Nejnázorněji je 
možné ukázat rozmanitost norem pro služby pomocí 
jejich třídění podle ICS kódu (kód mezinárodní 
klasi�kace norem). 

Normy  pro  služby  jsou  podle  kódu  ICS
 roztříděny  do  šesti  skupin:

��.���.�� Služby obecně
��.���.�� Průmyslové služby
��.���.�� Služby pro podniky
��.���.�� Služby pro spotřebitele
��.���.�� Ostatní služby
��.���  Poštovní služby

Musíme však konstatovat, že zařadit normy podle 
ICS kódů není jednoduché, a navíc časově 
proměnlivé (je to patrné např. na normách týkajících 
se zdravotnických služeb: z počátku byly zařazovány 
mezi normy pro spotřebitele, později pak do skupiny 
ostatních služeb).
 
Služby  obecně
V současné době v této skupině najdeme jen 
jednu  ČSN, a to ČSN P CEN/TS �����:���� 

Excelence  služeb – Vytváření vynikajících zkušeností 
zákazníků prostřednictvím excelence služeb. Tato 
norma uvádí sedm principů excelence služeb 
a  podrobně popisuje jednotlivé prvky modelu 
excelence služby. Normu mohou používat jakékoliv 
organizace poskytující služby: komerční, státní 
i  neziskové.
V rámci technické komise CEN/TC ��� Horizontální 
služby je již rozpracován soubor prEN ����� 
Poskytování služby, jehož tři části v letošním roce 
prošly fází veřejného připomínkování. Předmětem 
těchto připravovaných norem je:
Část �: Nákup služby – Návod k posuzování 
způsobilosti poskytovatelů služby a hodnocení 
nabídek  služby
Část �: Smlouvy o poskytování služeb – Návod pro 
návrh a strukturu smluv
Část �: Management hodnocení výkonnosti – Návod 
k mechanismu hodnocení výkonnosti v rámci smluv 
o  poskytování služeb
To, že vypracování horizontálních norem není 
jednoduchá záležitost, se potvrdilo i v případě 
tohoto souboru. Technická komise v rámci 
veřejného připomínkování obdržela mnoho 
připomínek od členů CEN, a jejich vypořádání 
a  dosažení konsensu bude vyžadovat od členů 
pracovních skupin ještě mnoho úsilí.

Průmyslové  služby
Do této skupiny jsou zařazeny normy týkající se 
údržby (celkem šest norem) a nově zde přibývají 
normy pro facility management. Jako příklad 
uvádíme ČSN EN ISO ����� Facility management – 
Návod pro vývoj smluv v souvislosti se strategickým 
zásobováním a ČSN EN ����� Údržba – Kvali�kace 
pracovníků údržby. 
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V této skupině se dále „ocitly“ např. normy pro 
služby estetické medicíny, a také, v dnešní době 
určitě zajímavá, ČSN ISO ����� Překladatelské 
služby – Redigování výstupů strojového překladu – 
Požadavky.

Poštovní  služby
Pro poštovní služby v současnosti existuje více než 
�� platných evropských normalizačních doku-
mentů, a to norem, technických speci�kací (CEN/TS) 
i technických zpráv (CEN/TR). Nyní se zpracovává 
ČSN EN ����� Poštovní služby – Kvalita služby – 
Zásady  vyřizování  stížností. 

Informování  veřejnosti
S cílem zabezpečit průběžné informování o normách 
pro služby je na webu ČAS (dříve na webu ÚNMZ) již 
několik let k dispozici příspěvek Technické normy 
pro služby (Užívání norem / O vybraných normách / 
Technické normy pro služby), který se pravidelně 
aktualizuje a obsahuje tyto informace:
ź Tabulka se seznamem platných norem pro 

služby podle ICS
ź Informace o způsobu převzetí 
ź Návod, jak vyhledat normy z oblasti služeb 
ź Odkazy na webové stránky CEN a ISO 

Závěr
Příspěvek může sloužit jako výchozí bod pro 
zájemce, kteří chtějí získat komplexní informace 
o  českých, evropských i mezinárodních normách 
pro služby. Cílem bylo upozornit na další zajímavé 
informace o vydaných i připravovaných evropských 
a mezinárodních normách, a případové studie 
z  evropského i mezinárodního prostředí.

Ing. Andrea Peková
vedoucí oddělení chemie a životního prostředí

Česká agentura pro standardizaci

Služby  pro  podniky
Tématem několika norem z této skupiny je 
bezpečnost; z nich nesmíme zapomenout na 
původní českou normu ČSN �� ���� Poskytovatelé 
bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – 
Požadavky. Dále je sem zařazená i hojně využívaná 
ČSN EN ISO ����� Překladatelské služby – Poža-
davky na překladatelské služby a ČSN ISO ����� 
Tlumočnické služby – Směrnice pro komunitní 
tlumočení. 

Služby  pro  spotřebitele
Zde je možné najít především početnou skupinu 
norem zaměřených na cestovní ruch, včetně 
rekreačního potápění (viz samostatný článek), dále 
normy pro stěhovací služby, služby profesionálních 
solárií,  služby poskytované odborníky pro 
naslouchadla a další. Určitě stojí za zmínku soubor 
ČSN EN ISO ����� Zákaznická kontaktní centra, 
který byl vydán v roce ���� a na své širší uplatnění 
teprve čeká. V brzké době vyjde revidovaná 
ČSN  EN  ����� Pohřební služby – Požadavky  a zbrusu 
nová norma ČSN EN ����� Tetování – Bezpečná 
a  hygienická praxe. Do jejich tvorby se na evropské 
úrovni  aktivně  zapojili  i  čeští  odborníci.

Ostatní  služby
Ve skupině ostatních služeb je důležitý především 
soubor ČSN ISO/IEC ����� Informační technologie – 
Management služeb. V říjnu ���� vyšla Část �: 
Požadavky na služby. Tato norma stanovuje 
požadavky na organizaci související s vytvořením, 
zavedením, udržováním a průběžným zlepšováním 
systému managementu služeb. Stanovené 
požadavky zahrnují plánování, návrh, přechod, 
dodávku a zlepšování služeb tak, aby splňovaly 
požadavky na službu a dodávaly hodnotu. Kromě 
organizací poskytujících IT služby je užitečná i pro 
zákazníky vyhledávající a vyžadující kvalitní IT 
služby. V současné době se zpracovávají ČSN 
přejímající nové vydání částí � a �: Část �: Návod pro 
použití systémů managementu služeb a Část �: 
Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 
�����-�. V roce ���� byla vydána Část �: Požadavky 
na orgány provádějící audit a certi�kaci systémů 
managementu služeb. 
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Jako každý rok, tak i v roce ���� proběhlo pravidelné 
plenární zasedání komise ISO/TC ��� Management 
kvality a prokazování kvality, a to včetně zasedání 
vš e c h  j e j í c h  s u bko m is í  –  S C �  Ko n ce p t y 
a  terminologie, SC � Systémy kvality a SC � 
Podpůrné technologie.  S t ím, jak se blíží 
systematická prověrka zejména normy ISO ���� 
vydané naposledy v roce ����, stoupá i zájem 
o  činnost této komise. I to byl jeden z důvodů, proč 
měla Česká republika po poměrně dlouhé době na 
plenárním  zasedání  ISO/TC  ���  své  zástupce.
Pod subkomisi SC � spadá aktuálně pouze jedna 
norma, konkrétně ISO ����, obsahující základní 
principy a terminologii. Vzhledem k vydání 
v  roce  ���� proběhne v roce ���� systematická 
prověrka, v  rámci které se budou moct všechny 
aktivně zapojené státy vyjádřit, zda má být norma 
potvrzena bez jakýchkoli změn, zrušena, nebo 
revidována. Dá se s vysokou pravděpodobností 
předpokládat, že rozhodnutím bude normu 
revidovat. Revize bude zřejmě pouze zapracovávat 
nové termíny de�-nované v souvisejících normách, 
tedy ostatních normách řady ISO ���� a normách 
řady ISO �����. V rámci pracovních skupin 
spadajících pod SC � sice aktuálně probíhají práce 
na některých nových konceptech, ty by ale mohly být 
otázkou až následujících revizí norem ISO ���� 
a  ISO ����  (tedy  revizí  okolo  roku  ����).

V subkomisi SC � je aktuální práce a práce 
naplánovaná na nejbližší období z hlediska 
uživatelů norem systémů managementu kvality 
ještě významnější a zajímavější. Stejně jako u normy 
ISO ����, tak i u normy ISO ���� proběhne v příštím 
roce systematická prověrka. V rámci jednotlivých 
expertů přítomných na zasedání byla jednoznačná 
shoda, že dojde k revizi normy, nicméně její rozsah 
a  zaměření bude záviset na vyjádření jednotlivých 
zainteresovaných stran. Z důvodu získání zpětné 
vazby od uživatelů normy bylo schváleno vytvoření 
ad hoc pracovní skupiny TG ��, která by měla v první 
polovině roku ���� vytvořit, rozeslat a vyhodnotit 
dotazník zaměřený právě na názory uživatelů. Na 
základě těchto informací bude pak skupinou TG �� 
v  roce ���� vytvořena konečná verze speci�kace 
revize normy ISO ����. Aktuálně má již Česká 
republika v TG �� nominovaného svého zástupce, 
a  bude se tak aktivně podílet na přípravě revize. 
V  současné době probíhá také systematická 
prověrka dokumentu ISO/TS ���� (u technických 
speci�kací probíhá tato prověrka tři roky od vydání), 
který je návodem k aplikaci ISO ����. S ohledem na 
předpokládanou revizi ISO ���� subkomise na svém 
zasedání odhlasovala doporučení, aby jednotlivé 
zapojené státy hlasovaly pro potvrzení platnosti 
dokumentu, a to až do vydání nové verze ISO ����. 
Další dokumenty spadající pod SC � (ISO ����, 

Zasedání ISO/TC ���
Management kvality
a prokazování kvality

Zasedání ISO/TC ���
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uživatele a uživatele z prostředí malých a středních 
organizací bude u každého nástroje uveden stručný 
popis, přínosy jeho využití, příklady použití, 
a  hlavně odkaz na podrobnější zdroje. Norma by 
tedy měla pomáhat uživatelům vybrat si správný 
soubor nástrojů, a následně si je podrobněji 
prostudovat ze specializovanějších zdrojů. V  prů-
běhu prvního čtvrtletí je úkolem jednotlivých 
expertů ve WG zpracovat první návrh popisu všech 
��� aktuálně identi�kovaných nástrojů. Následně, 
pravděpodobně v květnu ����, proběhne jednání 
WG a bude připraven první návrh (ISO/WD �����), 
který bude na plenárním zasedání ISO/TC ��� 
v  říjnu  ���� zpracován do podoby CD a rozeslán 
k připomínkování všem participujícím státům. 
Norma by měla být dokončena v první polovině 
roku  ����.

Ing. Ondřej Hykš
představitel managementu pro kvalitu,

ředitel úseku vzdělávání
Česká společnost pro jakost

ISO  �����, ����� a �����) byly v aktuální verzi 
vydány poměrně nedávno, a žádné práce na nich 
proto  neprobíhají.
Nejvíce norem řady ISO ����� spadá pod subkomisi 
SC �. V současné době je pod vedením SC � vydáno 
�� norem, u pěti z nich probíhá revize. Zajímavější 
prací jsou jistě zcela nově vytvářené normy. Zatímco 
u  n a v r h o v a n é  n o r m y  I S O  � � � � �  ( Q u a l i t y 
management — Guidance to evaluate and improve 
quality culture to drive sustained success) jsou práce 
na samotném začátku a o podobě normy nelze 
v  podstatě nic říct, u nové normy ISO ����� (Quality 
management — Guidance for quality tools and their 
application) již byly zahájeny práce a z důvodu 
zastoupení experta České republiky v pracovní 
skupině lze nastínit, jak bude tvorba normy probíhat 
a jaký bude mít obsah. Na proběhlém zasedání byla 
nastavena struktura celé normy, byly identi�kovány 
jednotlivé nástroje (aktuálně je jich ���) a byla 
vytvořena struktura pro popis každého nástroje 
a  jeho využití. Vzhledem k zaměření na začínající 

ISO 

�����

���� ����

�����

ISO 
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V oborech akustiky má technická normalizace 
v  České republice dlouholetou tradici, datující se od 
přelomu ��. a ��. let minulého století. Na základě 
předchozího základního a aplikovaného výzkumu 
byly tehdy postupně připraveny původní ČSN, 
jejichž předmětem byly mj. metody měření, 
hodnocení a snižování emise hluku strojních 
zařízení, audiologické vyšetřovací metody, metody 
posuzování imise hluku působících na člověka 
v  pracovním i komunálním prostředí a v životním 
prostředí obecně, metody posuzování fyzikálních 
parametrů ve stavební a prostorové akustice. Již 
tehdy došlo k zapojení předních českých odborníků 
do mezinárodní spolupráce v rámci technické 
komise ISO/TC ��, jejích subkomisí a příslušných 
pracovních skupin. Přes omezené možnosti účasti 
na mezinárodních jednáních v ��. a ��. letech byla 
normalizace v daných oborech podpořena tvorbou 
původních názvoslovných norem, uvádějících 
základní, dodnes používané termíny a de�nice, viz 
ČSN �� ���� a ČSN �� ����. Počátkem ��. let došlo 
k  zásadnímu rozšíření a rozvoji mezinárodní 
spolupráce a zapojení českých expertů rovněž do 
práce  technické  komise  CEN/TC ���. 
TNK � Akustika, založená v r. ����, se zabývá 
normalizací v oblastech fyzikální akustiky, hluku, 
za  který je považován jakýkoliv nechtěný zvuk, 
a stavební a prostorové akustiky, a to včetně metod 
měření akustických jevů, jejich vytváření, přenosu 
a  vnímání, a všech aspektů jejich účinků na člověka 
a  jeho  prostředí. 

TNK �

Mezi organizace zastoupené v TNK � patří výrobci 
stavebních hmot (např. ROCKWOOL, a.s.), výzkum-
né a zkušební ústavy (např. Akademie věd ČR, 
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.), 
zdravotní ústavy (např. Zdravotní ústav se sídlem 
v  Ostravě) a vysoké školy (např. ČVUT v Praze, 
fakulty  elektrotechnická,  stavební  a  strojní).
Význam práce TNK � dokládá zájem o vydané 
technické normy ze strany státních orgánů 
zastoupených resorty MPO (metrologie, státní 
zkušebnictví, autorizace a akreditace), MZe 
(zemědělské stroje), MZd (ochrana veřejného 
zdraví), MO (vojenská technika), MŽP (hluk 
v  životním prostředí) při tvorbě obecně závazných 
předpisů,  ze  strany státních i  nestátních 
akreditovaných či autorizovaných zkušebních 
laboratoří, a v neposlední řadě u odborníků 
sdružených v České akustické společnosti 
a  v  Asociaci technických diagnostiků.
Je třeba také zdůraznit, že řada vydaných norem má 
úzkou návaznost na evropské směrnice o strojních 
zařízeních ����/��/ES a o ochraně zaměstnanců 
před nepříznivými účinky hluku na pracovištích 
����/��/ES, viz harmonizovaná norma ČSN EN ISO 
�����:����  (�� ����). 

Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
předseda TNK � Akustika

 Akustika

��



České technické normy
pečují i o krásu

ČSN EN �����
Služby estetické chirurgie 

ČSN EN �����
Služby kosmetického salonu

– Požadavky a doporučení
pro poskytování služeb 

ČSN EN �����+A�
Služby estetické medicíny

– Nechirurgická lékařská ošetření ČSN EN �����-�
Služby profesionálních solárií

– Část �: Požadavky na zajištění výcviku 

ČSN EN ����� Fitness centra
– Požadavky na vybavení a provoz centra

– Požadavky na provoz a řízení 



��

Technické
normy –
veřejný
a oprávněný
zájem 

TN — veřejný a oprávněný zájem 

Význam technických norem se od roku ����, 
kdy byla založena celostátní společnost pro 
všeobecnou normalizaci ČSN, která měla 
statut všeobecně prospěšné, neziskové 
organizace, zásadně změnil. Normy však 
byly vydávány daleko dříve, před založením 
celostátní společnosti ČSN. Hlavní motivací 
k tvorbě technických norem byl rozvoj 
průmyslu, v němž obecná dohoda na tvaru 
nebo rozměrech některých součástek byla 
nutným základem k výměně průmyslových 
výrobků. Proto i u založení celostátní 
společnosti pro všeobecnou normalizaci 
ČSN stály průmyslové podniky, profesní 
svazy apod. Normy se původně zpra-
covávaly z vlastních zdrojů společnosti 
ČSN, kterými byly příspěvky členů, 
bez   příspěvku  státu.
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Česká technická norma, obdobně jako normy 
evropské nebo mezinárodní, nejsou obecně závazné. 
Tento princip je zakotven i v zákoně č. ��/���� Sb. 
Často se při interpretaci tohoto ustanovení opomíjí 
slovo „obecně“, které má však důležitý význam.  
Jistou výlučnost České technické normy, to jest 
dokumentu schváleného Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pro 
opakované nebo stálé použití, tvoří minimálně 
skutečnosti, že: 

ź tvorbu, vydávání a distribuci českých technic-
kých norem, jejich změny a zrušení v rozsahu 
vymezeném tímto zákonem zaručuje stát,

ź podmínky tvorby a vydávání českých tech-
nických  norem  stanoví  výše  uvedený  zákon, 

ź česká technická norma musí být v souladu 
s   právními  předpisy. 

I když, jak bylo uvedeno, česká technická norma 
není obecně závazná, z uvedeného je zřejmý odlišný 
status české technické normy. Vychází z původních 
de facto „komerčních" norem. Má-li být splněn 
požadavek, že „Česká technická norma musí být 
v  souladu s právními předpisy“, jak stanoví zákon, 
posouzení splnění tohoto požadavku by mělo být 
v  odpovědnosti dotčeného orgánu státní správy, 
kterého  se  předmět  dané  normy  týká.     
Oprávněný zájem při stanovení technických 
požadavků na výrobky stanoví zákon č. ��/���� Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a  o  změně 
a  doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákona č. ��/���� Sb.), 
konkrétně v úvodním ustanovení § � odst. � písm. a), 
kde tyto požadavky, charakterizuje jako požadavky 
„které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo 
bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, 
popřípadě jiný veřejný zájem“. Desítky právních 
předpisů i soudních judikátů používá odkaz na 
termín „oprávněný zájem“ nebo „veřejný zájem“, 
ale  jeho de�nici se nevěnuje. Oprávněný zájem je 
obvykle svázán s požadavky právní povahy ve 
vztahu  k fyzickým nebo právnickým osobám, 
popř.  k de�novaným požadavkům. Ochrana 
veřejného zájmu je používána v právních předpisech 
v  širším  kontextu.   

Technické normy jsou stále častěji odkazovány 
v  národních i evropských právních předpisech, jako 
dokument blíže speci�kující minimální technické 
požadavky právního předpisu, tedy jako možný 
a  veřejně přístupný dobrovolný nástroj umožňující 
prokázání plnění speci�ckých požadavků právního 
předpisu, tedy požadavky oprávněného zájmu.
Do roku ����, kdy nabyla účinnost novela legi-
slativních pravidel vlády schválených usnesením 
vlády ze dne ��. března ���� č. ���, ve znění 
pozdějších změn (dále jen „legislativní pravidla”), 
kterou byl doplněn nový článek ��a legislativních 
pravidel de�nující odkazy na technickou normu 
v  právních předpisech (srov. bod �� přílohy 
k  usnesení vlády ze dne ��. listopadu ���� č. ���), 
se velmi často využívaly pouze výlučné odkazy. To 
jsou odkazy na normy, kdy číslo normy, nebo číslo 
normy a jejího článku bylo explicitně uváděno 
v  právním předpisu. Nebyl-li v právním předpisu 
u  normy uveden datový odkaz (rok nabytí platnosti 
normy), tak změna normy přímo měnila a stále mění 
právní požadavky, např. na stavby. Tedy změna 
technické normy měnící technické požadavky 
znamená změnu právních požadavků, a tím i úroveň 
ochrany  oprávněného  zájmu. 
Od roku ���� by měly být přednostně využívány 
pouze indikativní odkazy na české technické normy 
v právních předpisech, které obsahují podrobné 
technické požadavky. V tomto případě je třeba 
v  právním předpisu výstižně de�novat základní 
technické požadavky a zároveň uvést, že se považují 
za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou 
normou nebo její částí, de�novanou v ustanovení 
§  �a zákona č. ��/���� Sb. Pak shoda s určenou 
normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění 
základních technických požadavků. Určená norma 
v  tomto případě konkretizuje obecný, souhrnný 
právní požadavek. Tyto požadavky mohou být 
splněny i jiným technickým řešením garantujícím 
stejnou nebo vyšší úroveň ochrany oprávněných 
zájmů,  jak  uvádí  čl.  ��a  legislativních  pravidel.  
Úřad pro technikou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví po dohodě s dotčenými orgány státní 
správy, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, 
určí české technické normy nebo jejich části 
k  příslušnému právnímu předpisu a seznam norem 
určených k danému právnímu předpisu publikuje ve 
svém Věstníku – Věstník ÚNMZ.   



��

Obecně platí, že splnění české technické určené 
normy nebo její části se považuje v rozsahu a za 
podmínek stanovených v příslušném právním 
předpisu za splnění požadavků stanovených tímto 
právním předpisem, ke kterému je tato norma nebo 
její část určena.
Při změně požadavků české technické normy určené 
k danému právnímu předpisu vydáním změny nebo 
revize této normy, stále technické požadavky 
podrobněji stanovuje ve vztahu k příslušnému 
právnímu předpisu původní norma, speci�kovaná 
datovým odkazem (rokem, od kterého norma platí), 
i  když je již norma obecně neplatná, tím že byla 
nahrazena změnou nebo revizí. Zde je třeba vnímat 
určenou normu ve vztahu k právnímu předpisu jako 
soubor podrobnějších požadavků speci�kujících 
minimální úroveň ochrany oprávněného zájmu, tedy 
jako „nepřímou“ de facto dobrovolnou součást 
právního předpisu. Tato skutečnost na jedné straně 
přináší v  praxi výkladové problémy a je chápána 
jako nelogická, na druhé straně garantuje stabilitu 
podrobnějších minimálních právních požadavků 
bez ohledu na normalizační proces jako takový. Při 
zrušení určení v uvedeném případě neplatné ČSN 
a  určení revidované ČSN nebo její změny se uplatní 
logicky stejná pravidla jako při počátečním určení 
normy.  Nejdříve je třeba oznámit zrušení původně 
určené ČSN k danému právnímu předpisu 
a  následně, ve stejném Věstníku ÚNMZ, oznámit 
určení nové normy (její změny nebo revize) s novým 
datovým odkazem s tím, že jediná změna může být 
jen  v  datovém  odkazu  při  revizi  normy.  
Institut určených norem je využíván ve státním 
zkušebnictví při povinném posuzování staveb-
ních  výrobků, normy určené k nařízení vlády 
č.  ���/����  Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů. Je dále např. využíván 
u  nařízení č.  ��/���� Sb. hl. m. Prahy, kterým se 
stanovují obecné požadavky na využívání území 
a  technické požadavky na stavby v hlavním městě 
Praze (Pražské stavební předpisy), ve znění 
pozdějších změn. Normy určené k tomuto předpisu 
byly publikovány ve Věstníku ÚNMZ č. �/���� 
a   změna a   doplnění určených norem ve Věstníku 
ÚNMZ č.��/���� (vše dostupné online na webu 
www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz). Určování norem 
využívají  i  další  orgány  státní  správy.

S institutem určování českých technických norem se 
uvažuje i v rekodi�kaci stavebního zákona a tvorbě 
nových navazujících prováděcích právních 
stavebních předpisů. Systémové využívání toho 
institutu bude klást vyšší nároky na tvorbu 
příslušných českých technických norem, které 
budou kandidáty na určení. Požadavky v těchto 
n o r m á c h  m u s í  b ý t  f o r m u l o v á n y  s t r u č n ě 
a  jednoznačně tak, aby nezavdávaly možnost 
dvojího výkladu. V  průběhu tvorby české technické 
normy, její změny nebo revize se z pohledu jejího 
budoucího určení jeví za vhodné, konzultovat 
normové požadavky, které budou podrobněji 
speci�kovat požadavky právního předpisu 
s  příslušným orgánem státní správy, k jehož 
agendě  se  norma  bude  vztahovat. 

Ing. Lubomír Keim, CSc.
autorizovaný inženýr a člen redakční rady 

Výzkumný ústav pozemních staveb
Certi�kační společnost, s.r.o.

TN — veřejný a oprávněný zájem 



České technické normy
vás bezpečně dovedou k cíli

ČSN ISO �����-�
Veřejné informační navigační systémy

– Část �: Zásady návrhu a základní
požadavky na orientační plány, mapy

a schémata

ČSN �� ����
Turistické značení

ČSN EN ISO ����
Gra�cké značky

– Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
– Registrované bezpečnostní značky

ČSN �� ����
Bezpečnostní značky pro vodní plochy

a plážové bezpečnostní vlajky
– Část �: Směrnice pro používání

ČSN ISO ����-�
Gra�cké značky

– Zkušební metody
– Část �: Metody zkoušení

srozumitelnosti

ČSN ISO �����
Bezpečnostní barvy

a bezpečnostní značení
– Klasi�kace, provedení

a trvanlivost bezpečnostních
značení

ČSN ISO �����-�
Bezpečnostní značky pro

vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky
– Část �: Směrnice pro používání



Učebnice TN �. díl

Základy
technické
normalizace
 V tomto čísle Magazínu přinášíme třetí část 
z  připravovaného učebního textu Základy 
technické normalizace, který je konci-
pován jako podklad pro výuku technické 
normalizace pro učitele odborných  
předmětů  středních  škol.

Celý  text  učebnice
 si  můžete  objednat  na  adrese:
www.agentura-cas.cz/odborné publikace �. díl

Normy a předpisy 
Ochrana autorských práv
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Celý text Učebnice Základy technické normalizace
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