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Adaptation to climate change – Requirements and guidance on adaptation planning for local
governments and communities

Adaptation au changement climatique – Exigences et recommandations relatives a la planification de
l,adaptation
pour les autorités locales et les communautés

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 14092:2020. Má stejný
status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS 14092:2020. It
has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje návod pro potřeby plánování adaptace na změnu
klimatu na úrovni místních samospráv a komunit.

Tento dokument pomáhá místním samosprávám a komunitám při adaptaci na změnu klimatu na
základě hodnocení zranitelnosti, dopadů a rizik. Rovněž je nápomocný při stanovení priorit
a vypracování a následné aktualizaci adaptačního plánu ve spolupráci s relevantními
zainteresovanými stranami.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 14092:2020 vydanou
v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy
přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět
normalizace.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 14001:2016 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky



s návodem pro použití

ČSN ISO 14033 (01 0933) Environmentální management – Kvantitativní environmentální informace –
Směrnice a příklady

ČSN EN ISO 14090:2020 (01 0990) Adaptace na změnu klimatu – Zásady, požadavky a směrnice

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


