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Zasedání TNK 92 LEŠENÍ se konalo dne 10. 6. 2016 od 10:00 hod.  
v zasedací místnosti Kaplan, ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1 

Přítomni:  členové 7, omluveni: 5 členů 
Prezenční listina - viz příloha 1. 

Program: 

1. Uvítání přítomných, schválení programu jednání (Ing. Škréta)   

2. Informace z ÚNMZ (tajemnice) 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání (Ing. Škréta) 

4. Aktualizace kontaktních údajů a změny v obsazení komise (Ing. Škréta) 

5. Projednání návrhu revize ČSN 73 8106 (Ing. Škréta – zástupce CTN) 

6. Návrh ČSN EN 16508 (Ing. Škréta) 

7. Stav revize ČSN 73 8101 (Ing. Škréta) 

8. Informace z TC 53 (Ing. Škréta) 

9. Připomínky a zastoupení k EN 1004 (Ing. Kunst) 

10. Informace o profesních kvalifikacích (Ing. Škréta) 

11. Různé 

ad 1:   

Zasedání zahájil a přítomné uvítal zástupce CTN VÚBP Ing. Škréta, který omluvil neúčast předsedy  
TNK 92 Ing. Vlasáka z důvodu nemoci. Ing. Škréta dále řídil zasedání.  
 

Program zasedání byl schválen podle pozvánky. 

ad 2: 

Tajemnice Ing. Bařinová informovala členy:   

- ÚNMZ s hrdostí oznamuje, že předseda TNK 38 prof. Ing. Milan Holický, DrSc., obdržel v říjnu 
2015 na Světovém dni technické normalizace hlavní ocenění Cenu Vladimíra Lista.  

- ÚNMZ spadá pod služební zákon, v současnosti probíhají výběrová řízení na vedoucí pozice 
vedení.  
Správný titul referenta podle služebního zákona je odborný rada. 

S účinností ke dni 16.5.2016 byl na služební místo předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví jmenován Mgr. Viktor Pokorný. 

Vedoucím oddělení stavebnictví TN je od 07/2016 Ing. Petr Beneš, který nahradil ve funkci Ing. 
Tichého. 

- Pro ÚNMZ platí od 2015 nová rozpočtová pravidla – nyní se při plánování úkolu TN v daném 
roce ve Státní pokladně MF ČR zarezervuje celá částka financí na daný úkol, i když se úkol 
(norma) dokončí až v následujících letech. Z tohoto pohledu byl rok 2015 nejméně příznivý, jeli-
kož z obdržených financí na rok 2015 se hradily i úkoly, které byly naplánovány v roce 2014, ale 
pokračovaly v r. 2015. Z rozpočtu na rok 2016 se budou hradit úkoly zahájené pouze v r. 2016,  
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i když dokončeny mohou být až v dalších letech (ve Státní pokladně bude zarezervována celá 
částka na daný úkol.) 

- Proces schvalování úkolů do plánu TN nyní trvá déle, jelikož se nejdřív čeká na přidělení pro-
středků na jednotlivé úkoly TN. Referent ÚNMZ proto přistupuje k vyhlašování evropských norem 
v angličtině z důvodu dodržení termínu DOP (date of publishing), kdy CEN vyžaduje většinu no-
rem EN vydat na národní úrovni do 6 měsíců od vydání EN. Normy do češtiny bývají přeloženy 
následně. 

- Nové sídlo ÚNMZ je Biskupský dvůr 5, kde sídlí všichni zaměstnanci. 

- V minulém roce byl podniknut bezprecedentní požadavek na poskytování všech stavebních 
norem zdarma. Článek zákona, na který se žadatel odvolával, byl již zrušen. Normy nelze po-
skytovat zdarma, v opačném případě hrozí vyloučení ÚNMZ z CEN. 
 

- Zajímavou informací je Rozsudek Soudního dvora EU proti Německu – i nejsilnější krajiny ne-
smí bránit volnému pohybu zboží. 

http://www.unmz.cz/urad/rozsudek-soudniho-dvora-evropske-unie-c-c-100-13-proti-spolkove-republice-
nemecko-v-oblasti-volneho-pohybu-zbozi 
 

 
- Vybrané vydané normy jiných TNK 

 
ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky  
ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro po-
užití (obě 02/2016) 
ČSN EN 1992-1-1/Z3 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby – 06/2015 
ČSN EN 1998-1/Z4 - 01/2016 – nová seizmická mapa ČR 
 

- Informace po zasedání: Novým předsedou TNK 35 Ocelové konstrukce je Ing. Dalibor Gregor, 
Ph.D., Excon. 

 
ad. 3:  

Ing. Škréta provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání, které se konalo v květnu 2015.  

Z doporučení z minulého zasedání TNK zatím CTN VÚBP nepožádalo o naplánování revize  
ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení (kapacitní důvody zpracovatele Ing. Vlasáka). CTN VÚBP 
pošle zdůvodnění, finanční a časový odhad. 

Úkol revize ČSN 73 8102:1978 Pojízdná a volně stojící lešení nebyl naplánován. Aktuálně podle oficiální-
ho harmonogramu prací TC 53 není revize EN 1004 v harmonogramu prací v CEN, v revizi se nepokra-
čuje, takže v této oblasti není nutné dodržovat standstil. Nicméně z dokumentů CEN/TC 53 vyplývá, že 
s revizí normy se počítá. Členské země byly vyzvány k jmenování expertů - za ČR byl delegován člen 
TNK 92 Ing. Ivan Kunst, CSc., viz dále.  

Revize ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce je naplánována. 

Z informací z CEN/TC 53 vyplývá, že byla reaktivována Interpretation group, která má za úkol vysvětlovat 
nejasnosti v normách pro DSK. TNK 92 tuto iniciativu podporuje. Protože TC 53 nemá vhodnou možnost, 
jak informovat odbornou veřejnost, bylo dohodnuto, že dokumenty vydané Interpretační skupinou budou 
zveřejněny na stránkách  http://www.ueg-eu.org/interpretation-group/, které patří Die Union Europäischer 

Gerüstbaubetriebe (UEG). Informace po zasedání: Aktuálně zde byly zveřejněny dokumenty zpracované 
v minulém období.  
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ad 4:  

Ing. Škréta provedl kontrolu členské základny. Od posledního zasedání nepřibyli noví členové, změnilo se 
pouze pověření dvou členů – Ing. Kunst a Ing. Zvěřina zastupují nové organizace (viz prezenční listina). 

Na webu ÚNMZ byl jako člen TNK 92 omylem uveden Ing. Machatka. Informace po zasedání: Bylo opra-
veno. 

Aktualizace kontaktních údajů byla formou doplnění údajů na prezenční listině (beze změn). 

Zvažována byla účast zástupců odborů. Podle statutu TNK to není vyžadováno, pouze doporučeno. 

 

ad 5:   

Revize ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce byla naplánována. Zpracovatel Ing. Škréta 
v květnu 2016 rozeslal členům TNK pracovní verzi normy (rozpracovaný stav). Ing. Neset navrhl pomoc 
při zformování pracovní skupiny. Je potřebné zvážit některé nové termíny, členové TNK se vyzývají 
k zaslání nových podnětů. Následně bude zpracován 1. návrh normy. 

 

ad. 6:   

1. návrh nové normy ČSN EN 16508 Dočasné stavební konstrukce – Konstrukce pro opláštění – Poža-
davky na provedení a obecný návrh zaslal zpracovatel Ing. Škréta členům TNK na připomínky v 06/2016. 
Ing. Zvěřina slíbil pomoc s překladem anglického výrazu „Encapsulation constructions“. Diskutovalo se 
též o minimálním zatížení sněhem dočasných konstrukcí. 

 

ad. 7:     

CTN VÚBP zatím nepředložilo návrh revize ČSN 73 8101:2005  Lešení – Společná ustanovení, podle 
doporučení zasedání  z r. 2014. Důvodem jsou kapacitní důvody zpracovatele (aktualizace odkazů, od-
kazy na staré třídy řeziva). Je potřebné dodat na ÚNMZ zdůvodnění, harmonogram etap a finančních 
prostředky. Zpracovatelem úkolu bude Ing. Vlasák, zdůvodnění revize navrhne Ing. Škréta. 

 

ad. 8:  

Ing. Škréta informoval o dění v CEN/TC 53. 

Dokument N1010 informuje o rozpuštění CEN/TC 53/WG 8. V daném dokumentu je uvedena struktura 
TC. 

Ing. Kunst je účasten v přípravném výboru WG 04 pro revizi EN 1004 (budoucí nový úkol). 

TC 53 nyní oficiálně nemá žádné rozpracované úkoly – viz příloha 2 (všechny platné normy TC 53 jsou 
vydané) 

Budoucí zasedání TC 53 se uskuteční v Berlíně v 10/2016. Po provedeném hlasování TNK 92 jednomy-
slně doporučuje vyslat svého zástupce na příští zasedání TC 53. 

 

ad. 9:    

Ing. Kunst informoval o budoucím úkolu – revizi EN 1004 – Mobile access and working towers made of 
prefabricated elements – Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements, 
který byl schválen v TC 53  jako NWI (new work item) v 04/2016. Nositelem úkolu je CEN/TC 53/WG 4. 
Bude obtížné sladit odlišné názory v pracovní skupině, zejména Němců, Francouzů a Britů.  
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ad. 10: 

Ing. Škréta Informoval o profesních kvalifikacích. Zatím jsou kompletně schváleny pouze kvalifikace Pro-
jektanta lešení a Instruktora lešenářské techniky. Blíže viz příloha 3 zápisu. Českomoravská komora le-
šenářů požádá v nejbližší době MPSV o autorizaci k provádění zkoušek. 

 

ad. 11: 

Členové TNK 92 nesouhlasí se zdražením přístupu do ČSN-online. Alespoň členové TNK a zpracovatelé 
by měli mít bezplatný přístup k normám. Tajemnice vysvětlila, že to bohužel nelze, jelikož platí Vyhláška 
MF ČR, které je nutné se podřídit. Příjem z ČSN-online není příjmem ÚNMZ, ale je příjmem státního roz-
počtu. 

Diskutovalo o normách patřících pod CEN/TC 315 Zařízení pro diváky. Správcem norem na ÚNMZ je Ing. 
Michal Dalibor. Viz též příloha 4. 

 

K zápisu jsou přiloženy tyto další soubory: 
 

- Vydané normy TNK 92 od minulého zasedání TNK 
- Rozpracované úkoly TNK 92  
- Úkoly CEN/TC 135 

 
 

V Praze dne 7. 7. 2016  

Zapsala:       Ing. Ilona Bařinová, ÚNMZ, tajemnice 

Doplnil a verifikoval: Ing. Karel Škréta, VÚBP-CTN  

 

Přílohy:   

Příloha 1 – Prezenční listina 
Příloha 2 – Aktivní úkoly CEN/TC 53 
Příloha 3 – Profesní kvalifikace  
Příloha 4 – Úkoly CEN/TC 315 
Příloha 5 – TNK 92_Všechny rozpracované úkoly k 8.6. 
Příloha 6 – TNK 92_Vydané normy od 1.1.2015 do 30.6.2016 
Příloha 7 –  Úkoly CEN TC 135 
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Profesní kvalifikace pro práce ve výškách 

V rámci Sektorové rady pro vyhrazená zařízení vznikly 4 PK týkající se dočasných stavebních 
konstrukcí: 

         Projektant lešení; 

         Instruktor lešenářské techniky; 

         Lešenář šéfmontér; 

         Lešenář montážník. 
Z těchto kvalifikací prošly celým procesem zatím jen první dvě. 

         Projektant lešení - http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1253-
Projektant_leseni/revize-866 

         Instruktor lešenářské techniky - http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1254-
Instruktor_lesenarske_techniky/revize-680 

Tyto PK jsou ve stádiu, kdy se čeká na zájemce o autorizaci – autorizujícím orgánem je MPSV. 
V průběhu července se bude o autorizaci ucházet Českomoravská komora lešenářů, která aktuálně 
shromažďuje potřebné dokumenty. 

Další dvě PK byly schváleny sektorovou radou, ale jsou zřejmě v dalším procesu schvalování  (MŠMT, 
MPSV, NÚOV, …). 
Nejsou zveřejněny na stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/ a o autorizaci se zatím není 
možno přihlásit. 

Sektorová rada pro vyhrazená zařízení má zasedání v pondělí 13. 6., budu se tam informovat o 
aktuálním stavu.  

Informace po zasedání: Zbývající PK jsou ve schvalovacím řízení na MŠMT, případně NÚV. 

Odborný garant NÚV Mgr. Milan Prskavec nemohl podat konkrétní informaci, ale 

slíbil, že v dohledné době bude informovat.  

   

Totéž platí o dvou PK, které prošly Sektorovou radou pro bezpečnost a ochranu osob a bezpečnost 
práce. 
Jedná se o PK: 

         Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou; 

         Instruktor pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Obě byly schváleny sektorovou radou, ale nejsou zveřejněny, takže jsou zřejmě v dalším procesu 
schvalování. 

 

Po dokončení schvalovacího procesu všech uvedených kvalifikací se předpokládá jejich zahrnutí do 

právních předpisů, tedy především do nařízení vlády č. 362/2005 Sb. V čem bude spočívat věcná 

náplň těchto úprav, to je zatím předmětem neoficiálních diskusí mezi zainteresovanou odbornou 

veřejností. 

 

 

Zpracoval Ing. Karel Škréta 

Dne 8. 6. 2016 
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TNK 92_Vydané normy od 1.1.2015 až do 30.6.2016

identif nazevn datvyd TNK

ČSN EN 1263-2

Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro 

osazování záchytných sítí 1.6.2015 92

ČSN EN 1263-1

Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, 

zkušební metody Vyhlášení 1.8.2015 92

ČSN EN 1263-1

Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, 

zkušební postupy 1.1.2016 92

ČSN EN 16508

Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro dočasné zastřešení - Požadavky na 

provedení a obecný návrh Vyhlášení 1.7.2016 92

1 z 1 6.6.2016
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