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Předmluva  Foreword

Tento dokument (EN 16309:2014+A1:2014) vypraco-
vala technická komise CEN/TC 350 Udržitelnost staveb,
jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

 
This document (EN 16309:2014+A1:2014) has been
prepared by Technical Committee CEN/TC 350
“Sustainability of construction works”, the secretariat of
which is held by AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2015
udělit status národní normy, a to buď vydáním identic-
kého textu, nebo schválením k přímému používání,
a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit
nejpozději do února 2015.

 

This European Standard shall be given the status of
a national standard, either by publication of an identical
text or by endorsement, at the latest by February 2015,
and conflicting national standards shall be withdrawn at
the latest by February 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto
dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN
[a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci
jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 
Attention is drawn to the possibility that some of the
elements of this document may be the subject of patent
rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible
for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN dne
22. července 2014.  This document includes Amendment 1 approved by CEN

on 22 July 2014.
Tento dokument nahrazuje EN 16309:2014.  This document supersedes EN 16309:2014.
Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného
změnou jsou vyznačeny značkami !".  The start and finish of text introduced or altered by

amendment is indicated in the text by tags !".

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou
normu povinny zavést národní normalizační organizace
následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské
republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru,
Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the
national standards organizations of the following countries
are bound to implement this European Standard: Austria,
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Úvod  Introduction
Cílem této evropské normy je poskytnout pravidla pro
posuzování sociálních vlastností nových a existujících
budov.

 
The purpose of this European Standard is to provide rules
for the assessment of the social performance of new and
existing buildings.

Sociální vlastnosti budovy jsou jedním z aspektů její
udržitelnosti. Environmentální a ekonomické vlast-
nosti budovy jsou další aspekty udržitelnosti, které by měly
být posouzeny v rámci posuzování udržitelnosti budovy.
Obrázek 1 zobrazuje, jak jsou v rámci konceptu posuzování
udržitelnosti budov posuzovány jejich sociální vlastnosti.

 

The social performance of a building is one aspect of the
building's sustainability. The environmental performance
and economic performance of a building are the other
aspects of sustainability that should be assessed as part of
a sustainability assessment of the building. Figure
1 illustrates how the assessment of the social performance
fits within the concept of the sustainability assessment of
a building.

Obrázek 1 – Koncept posuzování udržitelnosti budov

Figure 1 – Concept of sustainability assessment of buildings

Tato evropská norma má podpořit proces rozhodo-
vání a zpracovávání dokumentace posuzování sociál-
ních vlastností budovy.

 
This European Standard is intended to support the decision
making process and documentation of the assessment of
the social performance of a building.



V této evropské normě je metoda posuzování sociál-
ních vlastností budovy založena na uvažování celého
životního cyklu. Obecné požadavky na posuzování
udržitelnosti budov jsou popsány v EN 15643-1 (obecná
rámcová norma). Rámec pro posuzování sociálních
vlastností je uveden v EN 15643-3. Další normy z této
oblasti, vypracované CEN/TC 350, a jejich souvislost
s touto normou jsou zobrazeny na obrázku 2.

 

In this European Standard, the method of assessment of
the social performance of a building is based on a life cycle
approach. The general requirements for sustainability
assessment of buildings are described in EN 15643-1 (the
General Framework standard). The framework for the
assessment of social performance is given in EN 15643-3.
Figure 2 shows other standards developed by CEN/TC 350
in this area, and also how they are related to this standard.

 
Posuzování sociálních vlastností se liší od posuzo-
vání ekonomických a ekologických aspektů v tom, že
vyžaduje kvantitativní i popisný přístup. Pokud nejsou pro
kritéria a indikátory posuzování dostupné metody vedoucí
ke kvantitativnímu výsledku, použije se kontrolní seznam,
který umožní kvantifikovat popisný přístup.

 

The assessment of social performance differs from the
assessment of economic and ecological aspects in that it
requires both quantitative and descriptive approaches.
Where methods leading to a quantitative result are not
available for assessment criteria and indicators,
a checklist-approach is adopted to make the descriptive
approach quantifiable.

 

POZNÁMKA Tmavé rámečky reprezentují pracovní program uvedený v EN 15643-1.

Obrázek 2 – Pracovní program CEN/TC 350

NOTE The grey boxes represent the work programme as presented in EN 15643-1.

Figure 2 – Work programme of CEN/TC 350

1 Předmět normy  1 Scope
Tato evropská norma tvoří jednu část souboru evrop-
ských norem. Norma poskytuje specifické metody
a požadavky pro posuzování sociálních vlastností budov
a bere v úvahu funkčnost budovy i její technické
charakteristiky.

 

This European Standard is one part of a suite of European
Standards. The standard provides the specific methods
and requirements for the assessment of social
performance of a building while taking into account the
building,s functionality and technical characteristics.

Tuto evropskou normu lze použít pro všechny typy budov,
jak nové tak existující. V této první verzi normy se sociální
rozměr udržitelnosti soustřeďuje na posuzování aspektů
a dopadů fáze užívání budovy, vyjádřených pomocí
následujících kategorií sociálních vlastností (z EN 15643-3):

 

This European Standard applies to all types of buildings,
both new and existing. In this first version of the standard,
the social dimension of sustainability concentrates on the
assessment of aspects and impacts for the use stage of
a building expressed using the following social
performance categories (from EN 15643-3):

• přístupnost;  accessibility;
 
• adaptabilita NP);  adaptability;
zdraví a komfort;  health and comfort;
dopady na okolí;  impacts on the neighbourhood;
údržba;  maintenance;
bezpečnost a zabezpečení  safety and security.
POZNÁMKA 1 V současnosti se usuzuje, že pouze dopady
a aspekty z výše uvedených kategorií sociálních vlastností
mají v současnosti obecně schválený základ pro evropskou
normalizaci. Dvě z kategorií sociálních vlast-
ností, obsažené v EN 15643-3 (čerpání materiálů a služeb
a zapojení zúčastněných stran), nejsou v současnosti
považovány za připravené pro normalizaci, a budou
zahrnuty v budoucích verzích této normy (viz informativní
příloha C).

 

NOTE 1 Only impacts and aspects of the above social
performance categories are deemed to have an agreed
basis for European standardization at this time. Two of the
social performance categories included in EN 15643-3
(sourcing of materials and services and stakeholder
involvement) are not deemed to be ready for
standardization at this time and will be considered for
inclusion in future versions of this standard (see
informative Annex C).



Tato norma nestanovuje pravidla pro to, jakým způso-
bem mohou různá schémata posuzování poskytovat
metody hodnocení, ani nepředepisuje úrovně, třídy nebo
kriteriální meze vlastností.

 
This standard does not set the rules for how building
assessment schemes may provide valuation methods. Nor
does it prescribe levels, classes or benchmarks of
performance.

Metody hodnocení, úrovně, třídy nebo kriteriální meze
mohou být stanoveny v požadavcích na environ-
mentální, sociální a ekonomické vlastnosti v zadání stavby
objednatele, ve stavebních předpisech, národ-
ních normách, národních zásadách správné praxe, ve
schématech pro posuzování a certifikaci budov atd.

 

Valuation methods, levels, classes or benchmarks may be
prescribed in the requirements for environ-
mental, social and economic performance in the client,s
brief, building regulations, national standards, national
codes of practice, building assessment and certification
schemes, etc.

POZNÁMKA 2 Pokud národní stavební předpisy uvádějí
minimum požadavků a odkazují se na metody posuzování
těchto aspektů, mohou být pro stanovení, do jaké míry jde
budova nad rámec regulačních/právních požadavků,
použity sociální vlastnosti stanovené podle této normy.

 

NOTE 2 Where National building regulations give minimum
requirements and reference to assessment methods on
these aspects, the social performance determined by
assessment according to this standard can be used to
determine the degree to which the building goes beyond
the regulatory/legal requirements.

 
Společenská odpovědnost organizací není v této normě
zahrnuta.  The corporate social responsibility (CSR) of organizations is

not covered by this standard.
Norma uvádí požadavky na:  The standard gives requirements for:
• popis předmětu posuzování;  the description of the object of assessment;
hranici systému platnou na úrovni budovy;  the system boundary that applies at the building level;

seznam indikátorů a postupů jejich využívání;  the list of indicators and procedures for the application of these
indicators;

prezentaci výsledků při vytváření zpráv a komu-
nikaci;  the presentation of the results in reporting and communication;

data nutná při uplatňování této normy,  the data necessary for the application of the standard, and
ověřování.  verification.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


