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„Inteligentní prostředí ve prospěch spotřebitelů“  

Předmětem normalizačních záměrů blízké budoucnosti je vytváření „inteligentního prostředí“. 

Téma zahrnuje tzv. chytré měřiče energií a inteligentní obce/komunita (smart meters, smart 

community). 

Měřiče umožňují vysokou úroveň kontroly a regulace spotřeby. Možná ne zcela vyčerpávající 

seznam otázek, řešený v rámci ISO ve vztahu k inteligentním obcím je v současné době následující: 

Správa věcí veřejných, posílení a zapojení občanů; 

Vzdělávání a budování kapacit; 

Inovace, tvořivost a výzkum; 

Zdraví a péče v komunitě; 

Kulturní a identita komunity; 

Žijeme společně, nezávislost a vzájemnost; 

Ekonomika a udržitelná výroba a spotřeba; 

Životní a pracovní prostředí; 

Bezpečnost; 

Inteligentní infrastruktury komunity; 

Biologické rozmanitosti; 

Mobilita. 

K řešení záměrů byla ustavena pracovní skupina se zástupci tři evropských normalizačních 

organizací, členy těchto organizací, partnerských subjektů a zástupců zúčastněných stran některých 

specifických normalizačních činností. 

Ze zasedání této PS byla sepsána zpráva, jejíž krátký výtah zde přinášíme. 

První část zprávy obsahuje základní východiska úvah skupiny a obsah její práce. Definuje podstatu 

inteligentního a udržitelného města, a nastiňuje přidanou hodnotu pro normy tohoto předmětu, spolu 

s některými základními cíli měst a obcí, kde normalizace může napomoci jejich dosažení. 

Ve zprávě je dále určena řada různých normalizačních témat, která jsou v rámci možného rozsahu 

soudržného a koordinovaného přístupu, např. 

• Správa věcí veřejných, posílení a zapojení občanů; 

• Vzdělávání a budování kapacit; 

• Inovace, tvořivost a výzkum; 

• Zdraví a péče v komunitě; 

• Kulturní a identita komunity; 

• Žijeme společně, nezávislost a vzájemnost; 

• Ekonomika a udržitelná výroba a spotřeba; 

• Životní a pracovní prostředí; 
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• Bezpečnost; 

• Inteligentní infrastruktury komunity; 

• Biologické rozmanitosti; 

• Mobilita. 

Druhá část zprávy jde do větších podrobností a poskytuje informace o celkovém modelu městských 

a obecních systémů. Posuzuje přidanou hodnotu norem z hlediska městských operací. 

Třetí část popisuje různé zúčastněné strany, které se potenciálně podílejí řešení otázek normalizace 

ohledně inteligentních / udržitelných měst a obcí. A podává přehled druhů pohledů různých 

zainteresovaných stran. 

Je třeba poznamenat, že obecně města (nebo dokonce místní úřady) nejsou zastoupeny v současné 

době v normalizačních činnostech, takže bude třeba přijmout opatření na zvýšení povědomí, aby 

byla získána jejich účast. 

 Jednotliví občané, jako obyvatelé měst a spotřebitelé zboží a služeb, musí zůstat v centru 

normalizačních prací a jejich zájmy chráněné. 

… 
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