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Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č. 1) 

 

Program: 

1. Úvod – předseda 
2. Kontrola zápisu ze zasedání z roku 2013 – předseda  
3. Personální informace - tajemník 
4. Informace o novinkách v ÚNMZ – nový Statut TNK, veřejné připomínkování – Ing. Peková 
5. Informace o probíhajících úkolech plánu TN na rok 2014 – tajemník 
6. Různé 
7. Závěr 

 

ad 1: 

Zasedání zahájil předseda ing. Karel Škréta.  

ad 2: 

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého zasedání. Úkoly byly splněny. 

ad 3: 

Byly aktualizovány kontakty na jednotlivé členy TNK, viz příloha 1.  

Paní Hlávková (Státní zdravotní ústav) se dlouhodobě neúčastní zasedání TNK, proto ji tajemník oslo-
ví kvůli zvážení možnosti předat úkoly spojené s činností TNK jinému zaměstnanci organizace.  

Ing. Ronin odešel do důchodu a za něho do TNK 3 přišel Ing. Varta (Státní úřad inspekce práce).  

ad 4:  

a)Ing. Peková informovala členy TNK o hlavních změnách ve Statutu a jednacím řádu TNK – pře-
devším o rozdělení členů do kategorií podle zainteresovaných stran a o možnosti vyslat pozorovatele 
do jiné TNK.  

V souladu s novým Statutem TNK Ing. Škréta navrhl, že z důvodu zabezpečení přiměřeného zastou-
pení zainteresovaných stran v TNK osloví zástupce odborů. ÚNMZ bude kontaktovat ing. Dupala ze 
Sdružení českých spotřebitelů.  

b)Dále doporučila členům TNK používat diskuzní databázi TNK k připomínkování. K tomuto se vyjád-
řili členové TNK, že pro využívání databáze by bylo vhodné jí přepracovat, aby se v ní lépe pracovalo.  

c)Členům byl také představen systém veřejného připomínkování návrhů norem na webu ÚNMZ. 

d)Na závěr byli členové TNK upozorněni, že CEN zkrátil lhůtu na připomínkování norem ve fázi 
Enquiry (prEN) na 3 měsíce místo dosavadních 5 a pokud v této fázi nebudou technické připomínky, 
nebude již norma postupovat do Formal Vote (FprEN) a bude rovnou vydána. 

ad 5: 

Členové TNK byli informováni o normách v působnosti TNK 3, které byly zavedeny do soustavy ČSN 
v roce 2014, dále o rozpracovaném úkolu.  

Dalším bodem bylo předběžné rozhodování o způsobu převzetí u norem, které jsou ve fázi Formal 
Vote a Enquiry v CEN. Seznamy norem s návrhy převzetí předjednanými na zasedání budou poskyt-
nuty členům TNK e-mailem pro případné doplnění a změny. Konečný návrh bude uveden v příloze 2 
tohoto zápisu. 

ad 6:  

Odkaz na Info stránku TNK 3: www.vubp.cz/tnk3 

http://www.vubp.cz/tnk3
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ad 7: 

Předseda komise se s přítomnými rozloučil a bylo dohodnuto, že další zasedání TNK bude uskuteč-

něno podle potřeby během příštího roku 2015, začátek bude posunut na 10:00. Členům TNK vyhovuje 

jako den zasedání pondělí. 

 

 

 

Přílohy: 1 – Prezenční listina 

 2 - Normy 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. K. Žiaková, tajemník TNK 3      12.12.2014 

Schválil: Ing. K. Škréta, předseda TNK 3 







Příloha č. 2 zápisu TNK 3 prosinec 2014

CEN/TC 79

79153 prEN 13794 rev

Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit devices for escape - 

Requirements, testing and marking Active v 40.20.0000

CEN/TC 85

85082 FprEN ISO 12312-2

Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 2: Filters for direct observation 

of the sun (ISO/DIS 12312-2:2013) Active v 45.99.0979

CEN/TC 158

158067 prEN ISO 10256-1 Head and face protection for use in ice hockey Active v 10.99.0000

158084 EN 16471:2014 Firefighters helmets - Helmets for wildland fire fighting Active p 60.55.0000

158088 EN 16473:2014 Firefighters helmets - Helmets for technical rescue Active p 60.55.0000

158090 prEN 1384 rev Helmets for equestrian activities Active v 30.99.0979

CEN/TC 160

00160C01

EN 

364:1992/AC:1993 Personal protective equipment against falls from a height - Test methods Active Published 60.60.0000

00160C02

EN 

365:2004/AC:2006

Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for 

instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging Active Published 60.60.0000

CEN/TC 161

161078 prEN 13634 Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods Active p 40.60.0000

161088 prEN ISO 20349-1

Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - 

Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries (ISO/DIS 20349-

1:2014) Active p 40.20.0000

161089 prEN ISO 20349-2

Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - 

Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied 

processes (ISO/DIS 20349-2:2014) Active p 40.20.0000

CEN/TC 162

162255 prEN 1073-1

Protective clothing against radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods 

for ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination Active p 40.60.0000

162257 FprEN 943-1

Protective clothing against solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid 

aerosols - Part 1: Performance requirements for ventilated and non-ventilated "gas-tight" 

(Type 1) suits Active p 45.99.0979

162258 FprEN 943-2

Protective clothing against solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid 

aerosols - Part 2: Performance requirements for gas-tight (Type 1) chemical protective suits for 

emergency teams (ET) Active p 45.99.0979

162278 prEN 13138-4

Buoyant aids for swimming instruction - Part 4: Test manikin for in water performance testing 

of buoyant aids to be worn Active v 40.20.0000

162298 prEN ISO 12127-1

Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission 

through protective clothing or constituent materials - Part 1: Contact heat produced by heating 

cylinder (ISO/DIS 12127-1:2011) Active p 45.99.0979

162303 prEN 16574

Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Performance requirements for 

chemical protective clothing with liquid-tight connections between different parts of the 

clothing for emergency teams (Type 3 ET Equipment) Active p 40.60.0000

162306 FprEN 13594 Protective gloves for professional motorcycle riders - Requirements and test methods Active p 45.99.0979

162323 prEN 13911 rev

Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for 

firefighters Active

dle předchozího 

- P 40.20.0000

162324 prEN 388 Protective gloves against mechanical risks Active p 40.20.0000

162326 prEN 14225-1 Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods Active p 40.60.0000

162327 prEN 14225-2 Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods Active p 40.60.0000

162328 prEN 14225-3

Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suit systems and components - Requirements 

and test methods Active p 40.60.0000

162329 prEN 16689

Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for 

technical rescue Active p 40.20.0000

162351 prEN ISO 9151

Protective clothing against heat and flame - Determination of heat transmission on exposure 

to flame (ISO/DIS 9151:2013) Active p 40.60.0000

162362 prEN 16778 Protective gloves - The determination of Dimethylformamide in gloves Active v 40.20.0000

162369 prEN ISO 13506-1

Protective clothing against heat and flame - Part 1: Test method for complete garments - 

Measurement of transferred energy using an instrumented manikin (ISO/DIS 13506-1:2014) Active p 40.60.0000

162371 FprEN ISO 11612

Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame - Minimum performance 

requirements (ISO/FDIS 11612:2014) Active p 50.20.0000


