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Struktura normalizace v oboru 
V rámci transformace Českého normalizačního institutu (ČNI) došlo od 1.1. 2009 ke změnám 
v normalizační činnosti. Na základě vydaného rozhodnutí MPO byl k datu 31.12. 2008  
zrušen Český normalizační institut (ČNI) a veškeré činnosti související s tvorbou a vydávání 
českých technických norem (ČSN) přecházejí na Úřad pro normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví (ÚNMZ). 

Záměrem změn je zefektivnění normalizačních činností a vytvoření sítě spolupracujících 
subjektů, tzv. Center technické normalizace (CTN). Prvořadou povinností těchto center 
bude zajišťování normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy, tj. účastí 
na tvorbě normy od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských 
normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy 
českých technických norem, ale i tvorba původních českých technických norem.  

V transformovaném systému normalizace byly od roku 2008 potvrzeny, nebo obnoveny 
Technické normalizační komise (TNK), které jsou odbornými poradními orgány ÚNMZ. 
Jejich úkolem je komplexně posuzovat problematiku technické normalizace  ve vymezeném 
rozsahu oboru jejich působnosti, zaujímat k ní odborná stanoviska a navrhovat příslušná 
řešení. 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi bylo  v roce 2009 na Fakultě strojní ČVUT v 
Praze zřízeno Centrum technické normalizace s oblastí působení ve dvou samostatných 
oborech Vzduchotechnika a vytápění a Technologie obrábění. Centrum v oboru 
vzduchotechniky a vytápění má za úkol mj. zajišťovat zpracování a zavedení evropských 
norem do soustavy ČSN pro níže uvedené technické komise Evropského výboru pro 
normalizaci CEN/TC (CEN/TC – European Committee for Standardization/Technical 
Committee). Problematiku jednotlivých evropských technických komisí CEN/TC v oborech 
vzduchotechniky a vytápění pokrývají v ČR Technické normalizační komise TNK 75 
Vzduchotechnická zařízení, TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody a TNK 43 
Stavební tepelná technika. 

Centrum technické normalizace pro vzduchotechniku a vytápění 

zajišťuje zpracování a zavedení evropských norem vydaných níže uvedenými komisemi 
CEN/TC do soustavy ČSN a spolupracuje s technickými normalizačními komisemi TNK 75, 
TNK 93 a TNK 43. 

CEN/TC 130 Zařízení pro vytápění bez zabudovaného zdroje tepla (TNK 93) 

CEN/TC 156 Větrání budov (TNK 75) 

CEN/TC 195 Vzduchové filtry pro všeobecné čištění vzduchu (TNK 75) 

CEN/TC 228 Otopné soustavy pro budovy (TNK 93) 

CEN/TC 243 Technologie čistých prostor (TNK 75) 



  

CEN/TC 247 Řídicí a regulační systémy pro technická zařízení budov (TNK 75) 

CEN/TC 312 Tepelné solární systémy a prvky (TNK 43) 

CEN/TC 356 Průmyslové ventilátory – Bezpečnostní požadavky (TNK 75) 

ISO/TC 117  Průmyslové ventilátory (TNK 75) 

 ISO/TC 180 Solární energie (TNK 43) 

ISO/TC 205 Navrhování vnitřního prostředí budov (TNK není  určena) 

ISO/TC 209 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí (TNK není určena) 

Centrum technické normalizace (CTN) je označení propůjčované do užívání národním 
normalizačním orgánem ČR (ÚNMZ) právnickým, případně fyzickým osobám, jež se aktivně 
účastní na procesu tvorby norem.  

Prvořadou povinností Center technické normalizace je zajišťování normalizačních činností v 
celém procesu tvorby technické normy. Jedná se o účast na tvorbě normy od etapy 
schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací, 
přejímání evropských a mezinárodních technických norem do soustavy českých technických 
norem (ČSN) a tvorby původních ČSN. S tím jsou spojené další činnosti, jako např. 
připomínkování, formulace odborných vyjádření a stanovisek, účast na činnosti technických 
normalizačních komisí apod. 

Předpokladem je disponování kvalifikovaným zpracovatelským zázemím ve svěřených 
oborech. CTN na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Ústavu techniky prostředí si klade za cíl 
úzce spolupracovat s odborníky z oboru, kteří budou schopni připomínkovat, zpracovávat 
případně překládat evropské normy a tím přispějí ke zkvalitnění národních verzí přejímaných 
evropských norem. Odpovědným pracovníkem CTN pro obor Vzduchotechniky a vytápění 
byl jmenován Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. 

Technické normalizační komise 
V roce 2008 byla rovněž obnovena činnost Technické normalizační komise TNK 75  
Vzduchotechnická zařízení, jejímž předsedou byl jmenován Prof. Ing. František Drkal, CSc.  
Úkolem TNK je posuzovat a schvalovat nové projekty a rozhodovat o způsobu zavedení 
normy do soustavy ČSN. Ve vztahu k příslušné TNK působí CTN jako aktivně spolupracující 
člen. 

Podle statutu jsou Technické normalizační komise odbornými poradními orgány ÚNMZ. Jejich 
úkolem je komplexně posuzovat problematiku technické normalizace  ve vymezeném rozsahu 
oboru jejich působnosti, zaujímat k ní odborná stanoviska a navrhovat příslušná řešení. 

Činnost TNK je založena na principu zainteresovanosti různých zájmových sfér společnosti 
na dosažení vzájemně prospěšných řešení normalizačních úkolů/projektů a záležitostí  s nimi 
spojených a to formou účasti pověřených zástupců příslušných  orgánů, organizací, 
podnikatelů – právnických a fyzických osob a jiných expertů. Zástupci jmenovaní do TNK 
uplatňují požadavky toho, koho reprezentují a usilují o dosažení konsenzu v řešených 
otázkách. 

Cílem činnosti TNK je vytvářet soustavu českých technických norem na srovnatelné úrovni 
i zaměření se soustavami mezinárodních a evropských norem. TNK poskytuje nejnovější 
informace z oboru své působnosti na národní i mezinárodní úrovni a její členové mají 
možnost aktivně ovlivňovat vývoj a podobu národní normalizace i spolupráci 



  

s mezinárodními a evropskými normalizačními organizacemi, a to nejen svými stanovisky, 
ale i osobní účastí při tvorbě evropských a mezinárodních norem.  

TNK sestává z předsedy, tajemníka a členů zastupujících zainteresované strany, zejména 
výrobu, obchod, služby; vědu a výzkum, školství; spotřebitele a uživatele; ústřední a další 
správní úřady; akreditační a certifikační pracoviště; centra technické normalizace CTN 
zabezpečující zpracování normalizačních úkolů. Členem TNK je vždy pracovník ÚMNZ, 
který vykonává funkci tajemníka. 

Technická normalizační komise  TNK 75 Vzduchotechnická zařízení, ve shodě s obecným 
statutem  se zabývá především projednáváním návrhů normalizačních úkolů tvorby českých 
technických norem ČSN, národních příloh k normám ČSN EN, materiálů studijního a 
rozborového charakteru i návrhy na jejich praktické využití. Dosud málo se uplatňuje aktivní 
účast na tvorbě evropských a mezinárodních norem, předkládání připomínek  k návrhům 
evropských a mezinárodních norem i možnost účasti a spolupráce  v obdobných komisích 
CEN, ISO. 

Aktuální činnosti centra technické normalizace 
Spolupráce  CTN na Fakultě strojní ČVUT v Praze  s TNK 75 Vzduchotechnická zařízení a 
TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody se v poslední době zaměřuje na následující 
oblasti: 

• Zkvalitnění překladů evropských norem, zajištěním  recenzí překladů. Některé, 
v minulosti vydané překlady, obsahují odborně nekvalifikované termíny (např. chilled 
ceilings – chladicí kryty, operative temperature – provozní teplota, Lufthitzer-und kühler 
– vedení trubkové pro ohřev a chlazení vzduchu). 

• Překlady původních evropských norem. Mezi nově vydané překlady, které zajišťovalo 
CTN patří namátkou ČSN EN 12599:2010 Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí 
metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních systémů, ČSN EN 
15251:2011 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické 
náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a 
akustiky, ČSN EN ISO 13349:2011 Ventilátory – Terminologie a definice kategorií, ČSN 
EN 14336:2011 Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních 
tepelných soustav, ČSN EN 12975-1:2011 Tepelné solární soustavy a součásti - Solární 
kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky. 

K vydání jsou připraveny překlady norem ČSN EN 779 Filtry atmosférického vzduchu 
pro odlučování částic u běžného větrání – Stanovení filtračních parametrů, ČSN EN 
15423 Větrání budov - Protipožární opatření VZT systémů, ČSN EN 15650 Větrání 
budov - požární klapky, ČSN EN 15316-4-2 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová 
metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla 
na vytápění, tepelná čerpadla, ČSN EN 15450 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování 
otopných soustav s tepelnými čerpadly, ČSN EN 15316-4-7 Tepelné soustavy v budovách 
- Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-7: 
Zdroj tepla na spalování biomasy, ČSN EN 15316-4-8 Tepelné soustavy v budovách - 
Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-8: 
Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění. 

• Vypracování národních příloh k evropským normám. Příkladem je v roce 2011 vydaná 
ČSN EN 15665 Změna Z1, doplňující evropskou normu o požadavky na intenzitu větrání 
v obytných prostorech v ČR. 



  

• Uvedení do souladu evropských norem ČSN EN a dosud platných norem ČSN na 
obdobnou problematiku. Příkladem je souvislost ČSN EN 15423:2009 Větrání budov – 
Protipožární opatření vzduchotechnických systémů a ČSN 73 0872:1996 Požární 
bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a 
souvislost ČSN EN 13779: 2010 Větrání nebytových budov – Základní požadavky na 
větrací a klimatizační systémy a ČSN 12 7010: 1986 Navrhování větracích a 
klimatizačních zařízení.  V těchto případech, pokud starší norma ČSN je překonána, pak 
bude zrušena, nebo - účelné stati  budou připojeny k ČSN EN formou národní přílohy. 

• V odůvodněných případech lze navrhnout i nově normu ČSN, nebo dosavadní ČSN 
revidovat. Příkladem je připravovaná revize ČSN 73 6058  Jednotlivé, řadové a hromadné 
garáže, která bude obsahovat i novou metodiku výpočtu větrání garáží, vč. podzemních. 

 

 

 

 
 


