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Oddělení chemie a životního prostředí 

• Počet odborných referentů: 9 
(8,3 úvazků) 

 

• Počet TNK: 22 
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Oblasti spadající do správy oddělení – příklady 
 

• Chemie a životní prostředí: ropa a ropné výrobky, biopaliva, plasty, ochrana proti 
korozi, potraviny, kvalita vody, kvalita půdy, kvalita ovzduší, výrobky z biomasy, 
environmentální management 

 

• Další významné oblasti: zdravotnické prostředky, výrobky pro péči o dítě, hračky, 
osobní ochranné prostředky, textil, nábytek, výbušniny a pyrotechnika, 
management kvality, management rizik, energetický management  

 

• Služby – velmi různorodé (např. služby cestovního ruchu, poštovní služby, 
zdravotnické služby) 

– Seznam norem pro služby na webu:  

 Užívání norem / O vybraných normách / Technické normy pro služby 

 

• Jiné různé oblasti – nové projektové komise (často se týkají bezpečnosti výrobků) 
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Technické komise ve správě oddělení 

CEN/TC (včetně PC) ISO/TC – „p“ členství 

Celkem 123    (cca 20 aktivních PC) 37 

Vznik v roce      2011 6    (5 PC) 1 

                           2012 3    (3 PC) 0 

                           2013 6    (5 PC) 4 



Ing. Andrea Peková, Setkání předsedů TNK, 
Praha, 5. prosince 2013 

Komise (TC a PC) založené v roce 2012 a 2013 

TC Název 

CEN/PC 419 Služby forenzních věd 

CEN/PC 420 Systémy pro excelenci služeb 

CEN/PC 421 Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu a podobných výrobků 

CEN/PC 424 Služby pro péči o pacienty s rozštěpem rtu a/nebo patra 

CEN/PC 426 Zařízení používaná pro úpravu vody, která nejsou připojena k přívodu vody 

CEN/PC 427 Služby poskytované lékaři s dodatečným homeopatickým vzděláním 

CEN/PC 429 Hygiena potravin – Komerční mytí nádobí – Hygienické požadavky, zkoušení 

CEN/TC 430 Jaderná energie, jaderné technologie a radiační ochrana 

CEN/PC 432 Odborná způsobilost celních zástupců 

ISO/TC 275 Využití, recyklace, úprava a likvidace kalů 

ISO/PC 278 Systém protikorupčního managementu – Požadavky 

ISO/TC 282 Opětovné použití vody 

ISO/PC 283 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky 
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Původní ČSN vydané v roce 2013 

• V roce 2013: 14 původních ČSN (nové i revize) 

• Oblasti: motorová paliva, tuhá paliva, výbušniny pro civilní použití, kvalita 
vod 

• ČSN 76 1110   Služby cestovního ruchu – Klasifikace ubytovacích zařízení – 
Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel (revize) 

• ČSN 01 0391   Systém managementu společenské odpovědnosti organizací 
– Požadavky (nová norma) 

 

• Nyní se dokončuje: 

• ČSN 48 2117   Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování (nová 
norma) 

• ČSN 01 8025   Turistické značení (revize) 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

mailto:kratochvíl@unmz.cz
mailto:kratochvíl@unmz.cz
mailto:kratochvíl@unmz.cz
http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz
http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz
http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz
http://www.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/

