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Strategická vize pro evropské 

normy
• 2011  - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru „Strategická vize pro evropské 
normy – další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu 
evropského hospodářství do roku 2020 

• 29 opatření adresovaných evropským normalizačním organizacím (CEN, 
CENELEC, ETSI), národním normalizačním organizacím, členským 
státům a Evropské komisi. 

• Veřejná výzva ÚNMZ k podávání návrhů projektů na 2 opatření:

 zlepšení povědomí a vzdělávání v oblasti technické normalizace a 
potenciální vazby s výzkumnými projekty. Informovanost veřejnosti o 
technické normalizaci by měla být zlepšena prostřednictvím odborné 
přípravy, osvětových činností a cílených seminářů.

 Členské státy by měly podporovat účast národních organizací 
zastupujících malé a střední podniky a národních zúčastněných 
společenských subjektů, včetně případné finanční podpory



ITC, a.s - Příručky správné praxe -

význam

• Umístění těchto příruček na portál ÚNMZ - snadný přístup 
odborné i laické veřejnosti k informacím a rychlá orientace 
při uvádění výrobků na jednotný evropský trh. 

• Jsou určeny především pro výrobce z řad MSP, ale také , 
dovozce, zplnomocněné zástupce a distributory.

• Podpora konkurenceschopnosti MSP a vytvoření 
příznivějších podmínek pro přístup těchto firem na trh EU. 
Jednoduchý přístup k těmto informacím pomocí internetu 
může mít pozitivní dopad především na oblast 
stavebnictví, které v posledních letech prožívalo období 
útlumu.



Příručky správné praxe pro MSP





www

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/uvod/prirucky/prirucky.htm


www

http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/uvod/prirucky/eurokod.htm




www

http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/uvod/prirucky/podlah.htm


Otevírání norem z ČSN on-line
Pokud má uživatel zaplacen přístup do ČSN on-line a chce zobrazit normu, je 

vyzván k zadání e-mailové adresy, popřípadě hesla. Po zadání platných 

údajů je uživatel rovnou přesměrován k danému pdf souboru



Při přihlášení na server ČSN on-line je zapsána cookies s platností podle 

nastaví počítače. Je třeba proto mít povolené cookies ve webovém prohlížeči. 

Po tuto dobu se nemusí uživatel přihlašovat. Pokud uživatel zaškrtne „Příště 

se již neptat a přímo zobrazovat normy“ budou se normy otevírat přímo a 

skript se již nebude objevovat. Pokud dojde na počítači ke změně 

přihlašovacích údajů, je třeba cookies nejdříve smazat. Z důvodu ochrany 

proti vykrádání roboty je možno otevírat za sebou normy nejdříve za 30 s.

Otevírání ČSN



Ukázka přehledů ČSN



www

http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/uvod/prirucky/eurokod.htm




Odkazy v příručkách MSP na  

harmonizované normy
• Využívá měsíčně aktualizovanou databázi všech současně platných

harmonizovaných norem umístěnou na stránkách ÚNMZ, rozdělení

podle sektorů

• Speciální databáze hEN k CPR s přiřazením odpovídajících mandátů

CEN, rozhodnutí Komise, postupů posuzování a ověřování stálosti

vlastností a s uvedením přechodného období (období souběžné

platnosti) a rozsahem oznámených subjektů

Databáze harmonizovaných norem – všechny výrobky

Harmonizované normy podle sektorů

Databáze harmonizovaných norem k CPR

Harmonizované normy k CPR rozdělené do 35 skupin (příloha IV CPR)

http://www.nlfnorm.cz/normy/475/databaze-harmonizovanych-norem-477
http://www.nlfnorm.cz/normy/475/databaze-harmonizovanych-norem-477
http://www.nlfnorm.cz/normy/61/harmonizovane-normy-stavebni-vyrobky
http://www.nlfnorm.cz/normy/71/harmonizovane-normy-rozdelene-do-skupin-vyrobku


www

http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz-specializovany-na-pravni-a-technicke-dokumenty-v-oblasti-uvadeni-stavebnich-vyrobku-na-jednotny-evropsky-trh-c233


Informační portál pro 

stavební výrobky – struktura

I. Stavební výrobky s označením CE podle nařízení (EU) č. 
305/2011 (CPR)

II. Vybrané stavební výrobky (bez označení CE) podle nařízení 
vlády č. nařízení 163/2002 Sb.

III. Další požadavky a užitečné informace

IV.     Vzdělávání

V. Archiv: Uvádění stavebních výrobků na trh ČR a EU do 30. 
června 2013



www

http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz-specializovany-na-pravni-a-technicke-dokumenty-v-oblasti-uvadeni-stavebnich-vyrobku-na-jednotny-evropsky-trh-c233
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Otevírání plných 

znění předpisů a ČSN 

z ČSN on-line 

Měsíční  aktualizace

http://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr


Databáze harmonizovaných norem k CPR – podrobné vyhledávání



Databáze harmonizovaných norem k CPR – anglicky



Databáze hEN k CPR – neplatné EN a doposud nezveřejněné v OJEU







Otevírání plných 

znění předpisů a ČSN 

z ČSN on-line 

Měsíční  aktualizace

Databáze všech hEN napříč všemi sektory

www

http://www.nlfnorm.cz/normy/475/databaze-harmonizovanych-norem-477


Přepnutí na verzi anglicky



Podrobné vyhledávání



www

http://www.nlfnorm.cz/normy/476/harmonizovane-normy-rozdelene-podle-oblasti


www

http://www.nlfnorm.cz/ehn/kategorie/85


http://www.nlfnorm.cz/informacni-portal

http://www.nlfnorm.cz/informacni-portal
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