Vážení členové, ÚNMZ nám dovolilo využít jejich materiál pro všechny
členy Hospodářské komory.
Děkujeme ÚNMZ, za HK ČR František Holec
Význam zkratek používaných v české a evropské normalizaci uveřejněný na serveru ÚNMZ
a) mezinárodní zkratky:
Zkratka

Česky

Anglicky

AB

approval body (CPD)

schvalovací osoba (CPD)

AdCo CPD

Administrative Cooperation group for market
surveillance under CPD)

Skupina pro administrativní spolupráci
při dozoru nad trhem v rámci CPD

AG

Advisory Group

poradní skupina

AgBB

Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Výbor pro hodnocení zdravotní
Bauprodukten
nezávadnosti stavebních výrobků

AoC

attestation of conformity (CPD)

ATD

Appropriate Technical Documentation

prokazování shody podle kapitoly ve spojení
s přílohou III k CPD
příslušná technická dokumentace

ATP

Adenosintriphosphate

adenosintrifosfát (indikátor koncentrace
aktivní biomasy)

AVoCP

Assessment and Verification of Constancy of
Performance

systém posuzování a ověřování stálosti
vlastností (viz také POSV)

BWR

Basic Work Requirements

základní požadavky na stavby

CAS

Chemical Abstracts Service

systém pro přidělování jedinečného
registračního čísla CAS používaného
k identifikaci látek

CE

(z fr. Conformité europeénne – CE marking)

(evropská shoda – označení CE)

CEN

Comité Européen de Normalisation (European
Committee for Standardization)

Evropský výbor pro normalizaci

CEN/MC

CEN Management Centre

řídicí centrum CEN

CEN/TC

CEN Technical Committee

technická komise CEN

CEN/TR

CEN Technical Report

technická zpráva CEN

CENELEC

European Committee for Electrotechnical
Evropský výbor pro normalizaci
Standardization (Comité Européen de Normalisation v elektrotechnice
de l’Electricité)

CIB

Conseil International du Bâtiment (International
Council for Building)

Mezinárodní rada pro stavebnictví

CLP

Globally Harmonized System of Classification
and Labelling

globálně harmonizovaný systém týkající
se klasifikace, označování a balení látek
a směsí

CMR

Carcinogenic, mutagenic, toxic for reproduction karcinogenní, mutagenní a reprotoxické
látky

CPD

Construction Products Directive (89/106/EEC)

směrnice o stavebních výrobcích

Zkratka

Česky

Anglicky
(89/106/EHS)

CPD-GNB

Construction Products Directive Group of Notified
Bodies

Skupina notifikovaných osob pro směrnici
o stavebních výrobcích

CP-DS

Database for dangerous substances in construction
products

databáze nebezpečných látek pro stavební
výrobky

CPDW

Construction Products in contact with Drinking
Water

stavební výrobky přicházející do styku
s vodou určenou k lidské spotřebě

CPR

Construction Products Regulation

nařízení o stavebních výrobcích

CSR

Chemical safety report

zpráva o chemické bezpečnosti

CSR

Corporate Social Responsibility

společenská odpovědnost firem

CSTEE

Comité Scientifique de Toxicologie,
Ecotoxicologie et l’Environnement (European
Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity
and Environment)

Evropský vědecký výbor pro toxikologii,
ekotoxikologii a životní prostředí

CUAP

Common Understanding of Assessment Procedure
for European Technical Approval without guideline

společná dohoda o postupu posuzování pro
evropské technické schválení bez řídícího
pokynu (čl. 9 odst. 2 CPD)

CWFT

Classified Without the need for Further Testing

klasifikováno bez nutnosti dalšího zkoušení

DAV

Date of availability of the EN standard

datum zpřístupnění normy EN

DG

Directorate General (of European Commission)

generální ředitelství (Evropské komise)

DIAP

direct application

přímá aplikace

DIN

Deutsches Institut für Normung

Německý institut pro normalizaci

DOA

Date of Applicability (of a standard as
a harmonised European standard according to
article 4(2)(a) of Directive 89/106/EEC)

datum použitelnosti (normy jako
harmonizované evropské normy podle čl.
4 odst. 2 písm. a) směrnice 89/106/EHS)

DOC

Dissolved Organic Carbon

rozpuštěný organický uhlík

DoP

Declaration of Performance

prohlášení o vlastnostech (viz také PoV)

DOW

Date of Withdrawal the date of withdrawal is the same as the date of
the end of the co-existence period. After this
date, presumption of conformity must be based
upon harmonised European specifications
(harmonised standards or European Technical
Approvals) and conflicting national technical
specifications must be withdrawn.

datum zrušení datum zrušení je stejné jako datum konce
období souběžné platnosti. Po tomto datu
musí být předpoklad shody založen na
harmonizovaných evropských
specifikacích (harmonizovaných normách
nebo evropských technických
schváleních) a národní technické
specifikace, které jsou v rozporu, musí
být zrušeny.

DWD

Drinking Water Directive (98/83/EC)

směrnice o jakosti vody určené k lidské
spotřebě (98/83/ES)

E2B

Public Private Partnership for Energy Efficient
Buildings

Partnerství pro energeticky účinné budovy

EAD

European Assessment Dokument (CPR)

evropský dokument pro posuzování
(CPR)

EAS

European Acceptance Scheme (for construction
products in contact with drinking water)

evropský program akceptace (pro
stavební výrobky přicházející do styku

Zkratka

EC

Anglicky
Česky
Poznámka: Dle nové koncepce nemá být zkratka s vodou určenou k lidské spotřebě)
dále používána)
European Communities
European Commission

Evropská společenství (zahrnují ES,
ESVO a Euratom)
Evropská komise (ES)

ECTP

European Construction Technology Platform

Evropská technologická platforma pro
stavebnictví

EEA

European Economic Area

Evropský hospodářský prostor (EHP)

EEC

European Economic Community

Evropské hospodářské společenství
(EHS)

EFTA

European Free Trade Association

Evropské sdružení volného obchodu
(ESVO)

EG-CPDW

Expert Group for Construction products in
contact with rodukt Water

Expertní skupina pro stavební výrobky
přicházející do styku s vodou určenou
k lidské spotřebě

EGDS

Expert Group of Dangerous rodukte in the field
of Construction Products

Expertní skupina pro nebezpečné látky ve
stavebních výrobcích

EGF

Expert group on Fire Issues

Expertní skupina pro požární záležitosti

EHD

Environmental helpdesk

environmentální helpdesk

ECHA

European Chemicals Agency

Evropská agentura pro chemické látky

EIA

Environmental Impact Assessment

posuzování vlivů na životní prostředí

EINECS

European Inventory of Existing Commercial
Chemical Substances

Evropský seznam existujících
obchodovaných chemických látek

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances

Evropský seznam oznámených chemických
látek

EN

European standard

evropská norma

EN Eurocode Version of Eurocode approved by CEN as
a European standard.

EN Eurokód – znění Eurokódu, který
CEN schválil jako evropskou normu

ENB

Directive on the energy performance of
buildings

směrnice o energetické náročnosti budov

ENV

European pre-standard

evropská předběžná norma

ENV
Eurocode

Version of Eurocode published by CEN as
a pre-standard ENV (for subsequent conversion
into EN)

ENV Eurokód – znění Eurokódu, který
CEN zveřejnil jako předběžnou normu
ENV (pro následné převedení do EN)

EOTA

European Organisation for Technical Approvals
(article 9.2 of the CPD)
European Organization for Technical Assessment
(article 31 of the CPR – Organisation of TABs)

Evropská organizace pro technická schválení
(čl. 9 odst. 2 CPD)
Evropská organizace pro technická
posuzování (článek 31 CPR – Organizace
TAB)

EOTA TR

EOTA Technical report

technická zpráva EOTA

EP

European Parlament

Evropský parlament

EPA

Unites States Environmental Protection Agency Agentura pro ochranu životního prostředí
USA

E-PRTR

European Pollutant Release and Transfer

Evropský registr úniků a přenosů

Register

Česky
znečišťujících látek

ER

essential requirement

základní požadavek

ESO

European Standardisation Organisation

evropská normalizační organizace

ETA

European Technical Approval (CPD)
European Technical Assessment (CPR)

evropské technické schválení (CPD)
evropské technické posouzení (CPR)

ETAG

European Technical Approval Guideline (CPD)

řídící pokyn pro evropská technická
schválení (CPD)

EU

European Union

Evropská unie

EXAP

extended application

rozšířená aplikace

fEN

fire European standard

požární evropská norma

FAQs

Frequently Asked Questions

časté otázky

FprEN

final draft of European standard

konečný návrh evropské normy

FPC

Factory production control

řízení výroby (u výrobce)

FRG

Fire Regulators Group

Skupina odborníků pro požární předpisy

GCMS

Gas chromatography mass spectrometry
(analytical technique for identifying chemicals
in leachates)

hmotnostní spektrometr pro plynovou
chromatografii (analytická metoda pro
určení chemikálií ve filtrátech)

GHS

Globally Harmonized System of Classification
and Labelling

globálně harmonizovaný systém týkající
se klasifikace, označování a balení látek a
směsí

GNB

Group of Notified Bodies (bodies notified by
their respective MS to carry out AoC tasks
within the CPD)

Skupina notifikovaných osob (osoby
notifikované jejich příslušným MS
k provádění úkolů AoC v rámci CPD)

GNB-CPD

Construction Products Directive Group of Notified
Bodies

Skupina notifikovaných osob pro směrnici
o stavebních výrobcích

GP

Guidance Paper (of SCC)

pokyn (Stálého výboru pro stavebnictví)

GPSD

General Product Safety Directive

směrnice o obecné bezpečnosti výrobků

FCHO

formaldehyde

formaldehyd

hEN

harmonised European standard (for
a construction product to enable CE Marking)

harmonizovaná evropská norma
(stavebního výrobku – umožňující
označení CE)

ID

Interpretative Document (article 11 of the CPD) interpretační dokument (článek 11 CPD)

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation

Mezinárodní spolupráce pro akreditaci

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

integrovaná prevence a omezování znečištění

ISO

International Standards Organisation

Mezinárodní organizace pro normalizaci

ISO CASCO

ISO Committee on Conformity Assessment

Výbor pro posuzování shody ISO

ITC

Initial type calculation

počáteční výpočet pro typ

ITT

Initial type testing

počáteční zkouška (zkoušky) typu

IUPAC

International Union of Pure and Applied
Chemistry

Mezinárodní unie pro čistou a užitou
chemii

JRC

Joint Research Centre

Jednotné výzkumné centrum

LCA

Life cycle analysis

analýza životního cyklu

Zkratka

Anglicky

Zkratka

Česky

Anglicky

LCI

Lowest Concentration of Interest

nejnižší koncentrace látky, která má vliv
na zdraví

LCI

Life cycle inventory

inventarizace zatížení ŽP během
životního cyklu výrobku

MS

Member State

členský stát

MSRB

MS’s Regulatory Body

regulační orgán členského státu

MTC

Maximum Tolerable Concentration

maximálně přípustná koncentrace

NAD

National Application Document for the use of
ENV Eurocodes at the National level

národní aplikační dokument pro použití
ENV Eurokódů na národní úrovni

NANDO

New Approach Notified and Designated
Organisations (Information System)

databáze notifikovaných a jmenovaných
organizací podle nového přístupu
(informační systém)

NAS

National Acceptance Scheme for CPDW

národní program akceptace pro CPDW

NB

Notified Body (i.e. certification, inspection or testing notifikovaná osoba NO (tj. certifikační,
bodies)
inspekční nebo zkušební orgány podle
CPR)
V překladu CPR do češtiny se nazývá
„oznámený subjekt“(OS)

NDP

Nationally Determined Parameter

národně stanovený parametr

NIB

Notified Inspection Body

notifikovaný inspekční orgán

NLF

New Legislation Framework

nový legislativní rámec

NOAEL

No observed adverse effect level

žádná pozorovaná úroveň nežádoucího
vlivu

NPD

No Performance Determined

žádný ukazatel není stanoven

NSB

National Standardisation Body

národní normalizační orgán

OJEU

Official Journal of the European Union

Úřední věstník Evropské unie

PAH

polycyclic aromatic hydrocarbons

polyaromatické uhlovodíky

PBT

persistent, bioaccumulative and toxic
(substance)

persistentní, bioakumulující se, toxická
látka

PPD

Public Procurement Directive

směrnice o zadávání veřejných zakázek

PSFC

product specific formulation criteria

speciálně vyjádřená kritéria na výrobek

RAP

reduced assessment product

výrobek s redukovaným posouzením

RAPEX

Rapid Alert System for non-food consumer
products

systém pro rychlou výměnu informací
o nebezpečných výrobcích

RDS

Regulated dangerous Substances

regulované nebezpečné látky

REACH

Registration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals

registrace, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek

RG-CPDW

Regulators Group for Construction Product in
contact with Drinking Water

Skupina pro předpisy o stavebních
výrobcích přicházejících do styku
s vodou určenou k lidské spotřebě

RoHS

Restriction of the Use of certain Hazardous
Substance

omezení používání některých nebezpečných
látek (v elektrických a elektronických
zařízeních)

Zkratka

Česky

Anglicky

SCC

Standing Committee on Construction (articles
19 and 20 of the CPD, article 64 of the CPR)

Stálý výbor pro stavebnictví (článek 19
a 20 CPD, článek 64 CPR)

SBI

Single Burning Item

jednotlivě hořící předmět

SB Alliance

Sustainable Building Alliance

Aliance pro udržitelnou výstavbu

SCDW

Standing Committee on Drinking Water

Stálý výbor pro vodu určenou k lidské
spotřebě

SCF

Scientific Committee on Food

Vědecký výbor pro potraviny

SG

Sector Group

sektorová skupina

SME

small and medium-sized enterprises

malé a střední podniky (podle nařízení
Komise (ES) č. 364/2004)

SOLVIT

Effective problem solving in Europe

systém efektivního řešení problémů
s nesprávnou aplikací práva ES

STD

Specific Technical Documentation

specifická technická dokumentace

SVHC

Substances of Very High Concern

látky vzbuzující velmi velké obavy

SVOC

Semivolatile Organic Compounds

málo těkavé organické látky

TAB

Technical Assessment Body (CPR)

subjekt pro technické posuzování (CPR)

TC

Technical Committees of CEN

technická komise CEN

TDI

Tolerable Daily Intake

přípustný denní příjem

TG

Task group

úkolová skupina

TOC

Total organic carbon

celkový organický uhlík

TRIS

Technical regulation information system

informační systém technických předpisů

TVOC

Total Volatile Organic Compounds

suma těkavých organických látek

VOC

Volatile Organic Compounds
Very Volatile Organic Compounds

těkavé organické látky

very persistent and very bioaccumulative
(substance)
Without Futher Testing

velmi persistentní a velmi se
bioakumulující (látka)

WFTAO

World Federation of Technical Assessment
Organisations

Světová federace pro technické posuzování

WG

work group CEN (CEN/WG)

pracovní skupina CEN (CEN/WG)

WHO

World Health Organisation

Světová zdravotnická organizace

WI

work item

položka pracovního úkolu

WLC

Whole Life Costing

celková kalkulace životnosti

WT

Without Testing

bez zkoušení – (pro skupinu stavebních
výrobků, která by se nepodrobovala
zkouškám)

ZA

Annex ZA to hEN

příloha ZA k harmonizované normě

VVOC
vPvB
WFT

velmi těkavé organické látky

bez dalšího zkoušení – (pro skupinu
stavebních výrobků, která by se
podrobovala pouze vstupním zkouškám)

b) české zkratky
Zkratka

Název

AHEM

Metodické doporučení SZÚ (Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica)

AO

autorizovaná osoba

BL

bezpečnostní list

COV

orgány pro certifikaci výrobků (certifikační orgány)

ČOI

Česká obchodní inspekce

IO

inspekční orgány

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR

MZe

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

NO

notifikovaná osoba

NV

nařízení vlády

OS

oznámený subjekt

POSV

posuzování a ověřování stálosti vlastností

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

SZV

Svaz zkušeben pro výstavbu

TNK

Technická normalizační komise

TZÚS

Technický a zkušební ústav stavební

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ZL

zkušební laboratoře pro činnosti při posuzování shody stavebních výrobků

