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1 Zadání úkolu 

V zastoupení ÚNMZ zajistit správcovským způsobem měsíční aktualizaci všech kapitol 
Informačního portálu - předpisy a normy. Podrobná specifikace úkolu je:  

a) Pravidelná měsíční aktualizace souborů umístěných na portálu ÚNMZ, tzn. zpracování 
aktualizovaných dat za každý měsíc roku 2012 a umístění na www stránky ÚNMZ těchto 
souborů:  

 Stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast - přehled 
předpisů a harmonizovaných norem; 

 Stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. - neharmonizovaná oblast - přehled 
předpisů a určených norem; 

 Horizontální předpisy a normy pro společný legislativní rámec; 

 Předpisy a normy pro obecnou bezpečnost výrobků; 

 Předpisy a normy pro ekodesign energetických spotřebičů; 

 Předpisy a normy pro energetické štítky spotřebičů pro domácnost; 

 Vybrané další sektory výrobků, předpisy a normy vycházející ze směrnic ES a další 
určené normy k předpisům ČR; 

b) Každý měsíc bude aktualizace ve výše uvedených souborech probíhat následovně: 

 kontrola platnosti a aktualizace uvedených evropských předpisů a seznamů 
harmonizovaných norem na základě zveřejnění v OJEU; 

 kontrola platnosti a aktualizace příslušných českých a slovenských předpisů;  

 aktualizace seznamů českých harmonizovaných (určených a dalších zveřejněných) 
norem k příslušným předpisům na základě zveřejnění v OJEU a ve Věstníku ÚNMZ 

 V rámci tohoto úkolu budou všechny seznamy českých norem k příslušným předpisům 
zpracovávány tak, aby zákazníci, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ některou z verzí 
služby ČSN on-line pro nahlížení do plných textů českých technických norem v pdf (viz 
verze firmy nebo verze jednotlivci) mohli z těchto souborů otevírat po přihlášení se do 
systému plné znění příslušných ČSN včetně změn.  

c) Po každé provedené aktualizaci bude zhotovitel zasílat objednateli a najmenovanému 
okruhu odborníků písemnou  zprávu o provedených změnách. Průběžné zpracování 
aktualizovaných dat za každý měsíc se zhotovitel zavazuje umístit na www stránky (včetně 
zaslání písemné zprávy) vždy do 15. dne následujícího měsíce. 

d) Zpracování závěrečné zprávy o všech proběhlých aktualizacích a průběhu řešení nové  
aplikace a zaslání oponentům.  

Výstup řešení je daný měsíční aktualizací výše uvedených souborů přímo na www stránkách, 
a dále zprávou, shrnující průběh provedených pravidelných aktualizací. 

http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
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2 Průběh řešení úkolu 

Tento úkol navazuje na dřívější úkoly PS-PRTN v rámci kterých zpracovává ITC webové 
stránky pro ÚNMZ již od roku 2010 a je využíván širokou odbornou veřejností. Tento úkol byl 
řešen od listopadu 2012 do října 2013. 

S pracovníky ÚNMZ, odboru technické normalizace, byl a je stále konzultován jak obsah 
stránek, tak je aktualizován seznam e-mailových adres expertů z Komise pro posuzování 
shody a Rady pro technickou normalizaci, kterým je měsíčně zasílána pravidelná měsíční 
informace o provedených aktualizacích.  

Pravidelná měsíční aktualizace Informačního portálu - předpisy a normy probíhá vždy 
následujícím způsobem:  

1. Všechny níže uvedené soubory jsou aktualizovány:  

Stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast - přehled 
předpisů a harmonizovaných norem; 

Stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. - neharmonizovaná oblast - přehled 
předpisů a určených norem; 

Horizontální předpisy a normy pro společný legislativní rámec; 

Předpisy a normy pro obecnou bezpečnost výrobků; 

Předpisy a normy pro ekodesign energetických spotřebičů; 

Předpisy a normy pro energetické štítky spotřebičů pro domácnost; 

Vybrané další sektory výrobků, předpisy a normy vycházející ze směrnic ES a další 
určené normy k předpisům ČR. 

2. Uvedené evropské předpisy a seznamy harmonizovaných norem jsou v souborech 
zkontrolovány ohledně jejich platnosti, zaktualizovány co se týče změn a oprav na základě 
zveřejnění v OJEU. Pokud je u evropského předpisu k dispozici nové konsolidované znění, 
tak je doplněno a hypertextově propojeno. Současně je provedena korektura příslušného 
textu. Nově vydané předpisy, změny, opravy nebo seznamy harmonizovaných norem jsou 
vloženy a hypertextově propojeny, staré neplatné seznamy harmonizovaných norem nebo 
předpisy jsou odstraněny.  

3. Všechny české a slovenské předpisy ve výše uvedených souborech jsou zkontrolovány 
ohledně jejich platnosti, případných změn, oprav. Nově vydané české předpisy jsou 
vybírány ze Sbírky zákonů ČR a nově vydané slovenské předpisy z Elektronické zbierky 
zakonov SR. Nově vydané české předpisy, změny, opravy nebo nově vydané slovenské 
předpisy jsou vloženy a hypertextově propojeny, současně je provedena korektura 
příslušného textu. Staré neplatné předpisy ČR nebo SR jsou odstraněny.  

4. Seznamy českých harmonizovaných (určených a dalších zveřejněných) norem 
k příslušným předpisům jsou zaktualizovány na základě zveřejnění v zveřejnění v OJEU 
řadě C a na základě nově vydaného Věstníku ÚNMZ. I když v daném měsíci nejsou vydány 
nové seznamy harmonizovaných norem v OJEU řadě C, je potřeba podle Věstníku ÚNMZ 
zkontrolovat ČSN normy a doplnit jejich případné nově vydané změny a opravy. 

5. Po každé provedené aktualizaci všech výše uvedených souborů připraví zhotovitel 
aktualizace Informačního portálu - předpisy a normy seznam všech provedených změn 
v daném měsíci. Tento seznam provedených změn vloží do nové podkapitoly v položce 
„Archiv aktualizací“ a všechny změny hypertextově propojí a uloží pod příslušným 
měsícem. Jelikož jsou neplatné předpisy ES, ČR nebo SR odstraněny, může stát, že se u 
dříve provedených aktualizací v archívu aktualizací již některé zrušené předpisy ČR nebo 
SR nyní neotevírají. 

http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nehen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nehen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nlf.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/obec.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/eko.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/energ.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
harmonizovaných%20norem
http://www.zbierka.sk/
http://www.zbierka.sk/
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/aktualizace.htm
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6. Všechny zaktualizované soubory tohoto Informačního portálu jsou každý měsíc umístěny 
nově na portál ÚNMZ a to vždy do 15. dne následujícího měsíce. Zároveň je po každé 
provedené aktualizaci najmenovanému okruhu oborníků zaslána informace o provedených 
změnách. Současný přehled mailových adres expertů, kterým je pravidelná aktualizace 
zasílána, je následující:  

'adam.helebrant@mzp.cz'; 'bambouskova@cimto.cz'; 'barjar@mmr.cz'; 'brach@unmz.cz'; 
'ckait@iol.cz'; 'cricetus@blatna.cz'; 'cstz@cstz.cz'; 'davidek@ducr.cz'; 'defstand@army.cz'; 
'drstak@tuv-sud.cz'; 'Dupal@regio.cz'; 'eduard.hlavaty@mzp.cz'; 'futerova@csias.cz'; 
'hejzlarova@unmz.cz'; 'holec@sptz.cz'; 'holecek@unmz.cz'; 'hradecka@unmz.cz'; 
'chloupek@unmz.cz'; 'iblazkov@synthesia.cz'; 'ikates@volny.cz'; 'info@in-el.cz'; 
'iva.blahozova@mzcr.cz'; 'j.l.logistika@gmail.com'; 'jana.dobesova@mze.cz'; 
'jana.ronesova@grh.izscr.cz'; 'jarves@jarves.eu'; 'jiri.fiedor@cbusbs.cz'; 'kebrdle@cstz.cz'; 
'keim@vups.cz'; 'Klara.Mayerova@mmr.cz'; 'koci@sst.cz'; 'kratochvil@unmz.cz'; 
'L.Ctrnacta@seznam.cz'; 'mach.vac@email.cz'; 'machova@unmz.cz'; 'malcik@tzu.cz'; 
'martin.sailer@cecedcz.cz'; 'matusum@cai.cz'; 'michal.ronin@oip.cz'; 
'miloslav.suchanek@vscht.cz'; 'mpospisil@cmi.cz'; 'oldrich.kuchler@ticr.cz'; 
'olga.kristofikova@mdcr.cz'; 'pavel.vrba@mvcr.cz'; 'petrik@unmz.cz'; 'pholoubek@sei.gov.cz'; 
'pklenovsky@cmi.cz'; 'pokorny@unmz.cz'; 'proks@electroindustry.cz'; 'prusova@mpo.cz'; 
'reditel@msebrno.cz'; 'riha@akcr.cz'; 'ruzickaj@cai.cz'; 'safarik@tzus.cz'; 'sedlacekj@ctu.cz'; 
'skopal@unmz.cz'; 'stefl@cgoa.cz'; 'svoboda@feld.cvut.cz'; 'svobodap@pragoprojekt.cz'; 
'uvp@uvp-cr.cz'; 'veselak@unmz.cz'; 'vladislav.straka@tupo.izscr.cz'; 
'Zbynek.Sedlak@mpsv.cz'; 'zdenek.beran@zdas.cz'; 'zidek@cssi-cr.cz'; 'velat@unmz.cz'; 
'Palenik.Jarda@seznam.cz'; 'mmaxa@coi.cz'; 'randsdorf@umz.cz' 

 

Všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu aktualizovány tak, že se z nich mohou 
otevírat plná znění ČSN. 

V r. 2011 byl zpracován nástroj, který umožní zákazníkům, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ 
službu ČSN on-line pro nahlížení do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro 
jednotlivce) otevírat plné znění příslušných ČSN, včetně změn ((viz seznam určených norem, 
harmonizovaných norem i seznamy norem podle skupin výrobků). Za účelem toho byl 
zpracován následující skript, který se objevoval při prvním otevření. 

 

Vzhledem k tomu, že adresy, které ÚNMZ původně přidělilo ITC pro přihlašování třetích stran 
zvlášť pro firmy a zvlášť pro jednotlivce bylo nutno ze strany ÚNMZ z důvodu bezpečnosti 
odpojit, musí se přihlašovat uživatelé od října 2013 pomocí nového skriptu zpracovaného 

http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/nv163/normy/un_163_2002.doc
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/nv190/nv_190.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/nv190/skupiny.htm
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ÚNMZ. Z toho důvodu bylo nutno zpracovat v ITC program, který by přesměroval všechna 
původně zpracovaná propojení na staré adresy nyní na tento nový skript tak, aby se nemusely 
všechny odkazy přepojovat.  

Nyní se při otevírání první normy se objeví skript (rozcestník), kde je uživatel vyzván, aby 
zvolil, co chce udělat:  

 
Pokud má 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.  

v 

Při přihlášení na server ČSN on-line je zapsána cookies s platností 14 dní. 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. 

V Archívu aktualizací jsou shrnuty všechny pravidelně prováděné měsíční aktualizace za celý 
rok tak, aby se mohli rychle orientovat i ti uživatelé, kteří e-mailem nedostávají upozornění o 
provedených aktualizacích. 

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/stav_vyr/aktualizace.htm
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Měsíční aktualizace 

Od listopadu 2012 do října 2013 byla prováděna aktualizace všech kapitol „Informačního 
portálu - předpisy a normy“, pravidelná měsíční aktualizace, provedené změny na webu 
byly vždy v daném měsíci vloženy do kapitoly „Archiv aktualizací“ příslušného měsíce – viz 
také níže uvedený náhled této části portálu.  

 
 

Celá struktura webu „Informační portál - předpisy a normy“ je následující (pro lepší uvedení 
uživatelů do problematiky byl nyní doplněn na začátku následující text):  

archiv aktualizací 

„Tento informační portál v prvních sedmi kapitolách obsahuje měsíčně aktualizované přehledy o 
všech normách, které navazují na příslušné právní předpisy v oblasti uvádění výrobků na 
jednotný  evropský trh (tj. normy harmonizované, určené a další normy, na které jsou uvedeny 
odkazy v příslušných evropských předpisech). Poslední kapitola obsahuje odkaz na speciální 
 informační portál pro stavební výrobky.“ 

 Stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast - 
přehled předpisů a harmonizovaných norem 

 Stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. - neharmonizovaná oblast - 
přehled předpisů a určených norem 

 Horizontální předpisy a normy pro společný legislativní rámec 

 Předpisy a normy pro obecnou bezpečnost výrobků 

http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/aktualizace.htm
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/aktualizace.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nehen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nehen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nlf.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/obec.htm
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 Předpisy a normy pro ekodesign energetických spotřebičů 

 Předpisy a normy pro energetické štítky spotřebičů pr domácnost 

 Vybrané další sektory výrobků, předpisy a normy vycházející ze směrnic ES a 
další určené normy k předpisům ČR 

 
 

Viz také náhled na web Informační portál – předpisy a normy: 
 

 
 

*) Je třeba upozornit, že vždy v měsíci, kdy jsou prováděné aktualizace, jsou všechny 
soubory umístěné v archívu aktualizací otevíratelné, jelikož jsou propojeny přímo na portál. 
Pokud však dojde v průběhu dalších aktualizací k nahrazení některého souboru jiným 
(hlavně jde o zveřejňování seznamů harmonizovaných norem v OJEU, které se často mění 
k danému předpisu i několikrát ročně) nelze již tyto neplatné soubory z archivu aktualizací 
otevírat, protože byly nahrazeny novými. 

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/eko.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/energ.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
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1. aktualizace k 1.11. 2012 – zasláno e-mailem ze dne 5. 11. 2012 

k 1. 11. 2012 byla provedena aktualizace „Informačního portálu – Předpisy a normy“ 
následovně:  

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ 
OBLAST - PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 2012/C/321/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem směrnice EP a 
Rady 2004/108/ES týkající se elektromagnetické kompatibility, (tento seznam 
nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2012/C/334/4 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem směrnice EP a 
Rady 95/16/ES týkající se výtahů, (tento seznam nahrazuje předchozí seznam 
zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2012/C/321/2 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem směrnice EP a 
Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, (tento seznam nahrazuje 
předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ, PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE 
SMĚRNIC ES 

 2012/C/332/5 zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle 
nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení 
letového provozu; 

b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN k 
jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům s možností 
otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na základě 
informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 10/2012, popřípadě byly přepracovány na 
základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)).  

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro 
nahlížení do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, 
jsou nyní všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu 
aktualizovány tak, že z nich mohou otevírat plná znění ČSN.  

2. aktualizace k 1. 12. 2012 – zasláno e-mailem dne 13. 12. 2012 

k 1. 11. 2012 byla provedena aktualizace „Informačního portálu – Předpisy a normy“ 
následovně:  

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/emc/2012_c_321_1.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/vytah/2012_c_334_4.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/rtkz/2012_c_321_2.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/let_provoz/2012_c_332_5.pdf
http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
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STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ 
OBLAST - PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 2012/C/349/4 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem směrnice EP a 
Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, (tento seznam nahrazuje předchozí 
seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2012/C/350/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem směrnice EP a 
Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních, (tento seznam nahrazuje předchozí 
seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2012/C/361/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem směrnice EP a 
Rady 94/9/ES týkající se zařízení a ochranných systémů určených k použití v 
prostředí s nebezpečím výbuchu, (tento seznam nahrazuje předchozí seznam 
zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2012/32/EU změna směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení, (použije se od 
30. 11. 2013); 

 335/2012 Sb. změna nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích 
na námořní zařízení; 

 2012/696/EU změna rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského 
železničního systému, (použije se od 1. 1. 2013); 

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ, PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE 
SMĚRNIC ES 

 339/2012 Z.z. změna zákona č. 67/2010 Z.z., (použije se od 1. 12. 2012); 

 vzhledem k zveřejnění názvů harmonizovaných norem a odkazů na ně podle 
směrnice EP a Rady 2011/65/EU 2012/C/363/5 byla doplněna nově položka 
týkající se směrnice EP a Rady 2011/65/EU (omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení) a znění směrnice 
EP a Rady 2011/65/EU; 

PŘEDPISY A NORMY PRO EKODESIGN ENERGETICKÝCH SPOTŘEBIČŮ 

 2012/27/EU změna směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení 
požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie; 

PŘEDPISY A NORMY PRO ENERGETICKÉ ŠTÍTKY SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST 

 2012/27/EU změna směrnice EP a Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie 
a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou 
energie a v normalizovaných informacích o výrobku; 

b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN 
k jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům 
s možností otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na 
základě informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 11/2012, popřípadě byly 
přepracovány na základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)). 

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro nahlížení 
do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, jsou nyní 
všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu aktualizovány tak, že z nich 
mohou otevírat plná znění ČSN.  

 

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/hracky/2012_c_349_4.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/stroje/2012_c_350_1.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/nebezp_vyb/2012_c_361_1.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/namor_vyb/2012_32_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/nam_vybav/2012_335.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/eu_zelez/2012_696_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/sr/zakon/339_2012_zz.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/nebezp_l/2011_65_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/nebezp_l/2012_c_363_5.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/eko.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ekodesign/2012_27_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/energ.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ekodesign/2012_27_eu.pdf
http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
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3. aktualizace 1. 1. 2013 – zasláno e-mailem dne  14.1.2013 

k 1. 1. 2013 byla provedena aktualizace Informačního portálu – Předpisy a normy 
následovně:  

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

HORIZONTÁLNÍ PŘEDPISY A NORMY PRO SPOLEČNÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC (NLF - 
New Legislative Framework) 

 oprava rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES; 

STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ 
OBLAST - PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic 
Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic EP a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a 
kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí EP a Rady 
č. 1673/2006/ES; 

 oprava rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES; 

 Rozhodnutí Komise 757/2012/EU zruší 1. 1. 2014 rozhodnutí Komise č. 
2011/314/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému 
„provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému; 

 2012/C/395/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice Rady 89/686/EHS týkající se osobních ochranných 
prostředků (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním 
věstníku EU); 

PŘEDPISY A NORMY PRO OBECNOU BEZPEČNOST VÝROBKŮ 

 301/2012 Z.z. změna zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele; 

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ, PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE 
SMĚRNIC ES 

 343/2012 Z.z. změna zákona č. 119/2010 Z.z. o obalech; 

 NV č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních (platí od 2. 1. 2013);  

 2012/50/EU směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely 
přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice EP a Rady 
2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova, 
// použití vyňatá z omezení olova v dielektrických keramických materiálech na 
bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro kondenzátory, které 
jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů platí do 21. 
7. 2016; 

 2012/51/EU směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely 
přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice EP a Rady 
2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia, 
// použití vyňatá z omezení kadmia ve fotoresistorech pro analogové optické 
vazební členy používané v profesionálním zvukovém zařízení platí do 31. 12. 
2013; 

PŘEDPISY A NORMY PRO EKODESIGN ENERGETICKÝCH SPOTŘEBIČŮ 

http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nlf.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nlf.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ce_znacka/768_008_opr.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/jednod_tn/1025_2012.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ce_znacka/768_008_opr.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/eu_zelez/2012_757_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/oop/2012_c_395_1.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/obec.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/sr/zakon/301_2012_zz.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/sr/zakon/343_2012_zz.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/nebezp_lat/2012_481.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/nebezp_l/2012_50_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/nebezp_l/2012_51_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/eko.htm
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 v tabulce doplněna další položka: ekodesign – směrové světelné zdroje a 
příslušné nařízení Komise č. 1194/2012, kterým se provádí směrnice EP a Rady 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných 
zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a 
souvisejících zařízení; 

 2012/C/394/5 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008, kterým se provádí směrnice EP a 
Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby 
elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro 
domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (první 
zveřejnění v Úředním věstníku); 

 doplněn seznam ČSN k nařízení Komise (ES) č. 1275/2008; 

 2012/C/394/6 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění nařízení Komise (ES) č. 640/2009, kterým se provádí směrnice EP a 
Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (první 
zveřejnění v Úředním věstníku); 

 doplněn seznam ČSN k nařízení Komise (ES) č. 640/2009; 

 2012/C/402/7 zveřejnění názvů prozatímních metod měření a odkazů na ně pro 
účely provádění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 547/2012, a 
zejména příloh III a IV uvedeného nařízení; 

b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN k 
jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům s možností 
otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na základě 
informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 12/2012, popřípadě byly přepracovány na 
základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)). 

 doplněn seznam určených ČSN norem k NV 173/1997 Sb. 

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro 
nahlížení do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, 
jsou nyní všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu 
aktualizovány tak, že z nich mohou otevírat plná znění ČSN. 

4. aktualizace k 1. 2. 2013 - zasláno e-mailem dne 5. 2. 2013 

k 1. 2. 2013 byla provedena aktualizace Informačního portálu – Předpisy a normy 
následovně:  

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ 
OBLAST - PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 24/2013 Sb. NV, které mění NV č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na 
hračky(platí od 20. 7. 2013); 

 2013/C/22/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice Rady 90/385/EHS týkající se aktivních implantabilních 

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ekodesign/1194_2012.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ekodesign/h_en/2012_c_394_5.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/ekodesign/nar_kom_1275_2008.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ekodesign/h_en/2012_c_394_6.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/ekodesign/nar_kom_640_2009.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ekodesign/h_en/2012_c_402_7.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/vybran_vyr/un_173_1997.htm
http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/hracky/2013_024.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/zp_aktiv/2013_c_22_1.pdf
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zdravotnických prostředků (tento seznam nahrazuje předchozí seznam 
zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2013/C/22/2 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (tento 
seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2013/C/22/3 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice EP a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v 
Úředním věstníku EU); 

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ, PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE 
SMĚRNIC ES 

 2012/46/EU změna směrnice EP a Rady 97/68/ES týkající se opatření proti 
emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích 
motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje;  

 307/2012 Z.z. změna NV SR č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo 
spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojích v znení neskorších 
predpisov; 

b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN k 
jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům s možností 
otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na základě 
informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 1/2013, popřípadě byly přepracovány na 
základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)). 

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro nahlížení 
do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, jsou nyní 
všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu aktualizovány tak, že z nich 
mohou otevírat plná znění ČSN. 

5. aktualizace k 1. 3. 2013 – zasláno e-mailem dne 9. 3. 2013 

K 1. 3. 2013 byla provedena aktualizace Informačního portálu – Předpisy a normy 
následovně:  

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ 
OBLAST - PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 2013/C/C59/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice Rady 89/106/EHS týkající se stavebních výrobků (tento 
seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2013/C/40/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice EP a Rady 94/9/ES týkající se zařízení a ochranných 
systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (tento seznam 
nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/zp/2013_c_22_2.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/zp_vitro/2013_c_22_3.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/emis_motor/2012_46_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/sr/pp_sr/emis_motor/2012_307.pdf
http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/staveb_ce/2013_c_059_1.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/nebezp_vyb/2013_c_040_1.pdf
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VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ, PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE 
SMĚRNIC ES 

 2013/2/EU změna přílohy I směrnice EP a Rady 94/62/ES o obalech a obalových 
odpadech; 

 26/2013 Sb. změna vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických 
požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů (platí od 
1. 9. 2013); 

 126/2013 změna přílohy XVII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (platí od 6. 3. 2013); 

b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN k 
jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům s možností 
otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na základě 
informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 2/2013, popřípadě byly přepracovány na 
základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)). 

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro 
nahlížení do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, 
jsou nyní všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu 
aktualizovány tak, že z nich mohou otevírat plná znění ČSN. 

6. aktualizace k 1. 4. 2013 – zasláno e-mailem dne 4. 4. 2013 

K 1. 4. 2013 byla provedena aktualizace Informačního portálu – Předpisy a normy 
následovně:  

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ 
OBLAST - PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 2013/C/74/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice EP a Rady 94/25/ES týkající se rekreačních plavidel 
(tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku 
EU); 

 2013/C/74/2 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
směrnice Rady 89/686/EHS týkající se osobních ochranných prostředků 
(tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku 
EU); 

HORIZONTÁLNÍ PŘEDPISY A NORMY PRO SPOLEČNÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
(NLF- NEW LEGISLATIVE FRAMEWORK) 

 2013/C 74/3 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES ze 
dne 9. července 2008, nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. 
listopadu 2009 (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v 
Úředním věstníku EU); 

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/obal_odp/2013_002_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/kosmet/2013_026.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/nebezp_l/126_2013_eu.pdf
http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/rekr_plav/2013_c_74_1.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/oop/2013_c_74_2.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nlf.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nlf.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/jakost/2013_c_74_3.pdf
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 167/2013/EU nařízení EP a Rady (EU) o schvalování zemědělských a 
lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (změna směrnice 
2006/42/ES bude platit od 1. 1. 2016); 

 2013/9/EU směrnice Komise, kterou se mění příloha III směrnice EP a Rady 
2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (změna 
směrnice 2008/57/ES platí od 1. 4. 2013); 

 2013/10/EU směrnice Komise, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o 
sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových 
rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení 
EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
(změna směrnice 75/324/EH platí od 9. 4. 2013); 

PŘEDPISY A NORMY PRO OBECNOU BEZPEČNOST VÝROBKŮ 

 2013/113/EU Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se prodlužuje platnost 
rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly 
opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou 
odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu 
(novelty) (platnost 2006/502/ES prodloužena do 11. 5. 2014); 

 2013/121/EU rozhodnutí Komise o požadavcích na bezpečnost, které musí 
splňovat evropské normy pro některé sedačky pro děti podle směrnice EP a 
Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků  
(platí od 28. 3. 2013); 

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ - PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE 
SMĚRNIC ES A DALŠÍ URČENÉ NORMY K PŘEDPISÚM ČR 

 46/2013 Z.z. změna NV SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na kozmetické výrobky (platí od 1. 9. 2013); 

b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN k 
jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům s možností 
otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na základě 
informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 3/2013, popřípadě byly přepracovány na 
základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)). 

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro 
nahlížení do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, 
jsou nyní všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu 
aktualizovány tak, že z nich mohou otevírat plná znění ČSN. 

7. aktualizace k 1. 5. 2013 – zasláno e-mailem dne 3. 5. 2013 

K 1. 5. 2013 byla provedena aktualizace Informačního portálu – Předpisy a normy 
následovně:  

b) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ 
OBLAST - PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 2013/C/99/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
směrnice EP a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/stroje/2013_167_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/eu_zelez/2013_009_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/aero_ro/2013_010_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/obec.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/zapalovace/2013_113_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/obec_bezp/2013_121_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/sr/pp_sr/kosmet/2013_46_zz.pdf
http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/stroje/2013_c_99_1.pdf
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95/16/ES (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním 
věstníku EU); 

 oprava nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011; 

 2013/C/109/1 (ze dne 16. 4. 2013) zveřejnění odkazů na normativní 
dokumenty zpracované OIML a seznamu částí těchto dokumentů, které 
odpovídají základním požadavkům, bylo tentýž den zrušeno sdělením 
Komise 2013/C/109/2 v rámci provádění směrnice EP a Rady 2004/22/ES o 
měřicích přístrojích, které ruší výše uvedené zveřejnění odkazů na 
normativní dokumenty OIML a seznamu částí těchto dokumentů, které 
odpovídají základním požadavkům; 

 oprava 2013/10/EU směrnice Komise 2013/10/EU, kterou se mění směrnice 
Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících 
se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování 
přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí; 

 NV 190/2002 Sb. bude 1. 7. 2013 zrušeno zákonem č. 100/2013 Sb.; 

HORIZONTÁLNÍ PŘEDPISY A NORMY PRO SPOLEČNÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
(NLF- NEW LEGISLATIVE FRAMEWORK) 

 100/2013 Sb. změna zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (platí od 10. 5. 2013, výj. viz čl. IV); 

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ - PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE 
SMĚRNIC ES A DALŠÍ URČENÉ NORMY K PŘEDPISÚM ČR 

 348/2013 změna přílohy XIV nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (platí od 
21. 4. 2013); 

b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN k 
jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům s možností 
otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na základě 
informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 4/2013, popřípadě byly přepracovány na 
základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)). 

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro nahlížení 
do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, jsou nyní 

všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu aktualizovány tak, že 
z nich mohou otevírat plná znění ČSN. 

8. aktualizace k 1. 6. 2012 – zasláno e-mailem dne 6. 6. 2013 

K 1. 6. 2013 byla provedena aktualizace Informačního portálu – Předpisy a normy 
následovně:  

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/staveb_ce/305_2011_opr.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/meridla/2013_c_109_1.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/meridla/2013_c_109_2.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/aero_ro/2013_010_opr.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/zakon/2013_100_sb.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nlf.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nlf.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/zakon/2013_100_sb.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/nebezp_l/348_2013_eu.pdf
http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
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STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ 
OBLAST - PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 2013/C/128/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
směrnice EP a Rady 97/23/ES týkající se tlakových zařízení (tento seznam 
nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2013/C/128/2 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
směrnice EP a Rady 2009/105/ES týkající se jednoduchých tlakových nádob 
(tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku 
EU); 

 2013/C/128/3 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
směrnice EP a Rady 94/9/ES týkající se zařízení a ochranných systémů 
určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (tento seznam 
nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2013/C/149/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
směrnice EP a Rady 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených 
pro používání v určitých mezích napětí (tento seznam nahrazuje předchozí 
seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2013/C/149/2 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (tento seznam 
nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ - PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE 
SMĚRNIC ES A DALŠÍ URČENÉ NORMY K PŘEDPISÚM ČR 

 2013/C/140/3 zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle 
nařízení EP a Rady 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového 
provozu (první seznam); 

 ČSN k 552/2004 seznam harmonizovaných ČSN norem k nařízení EP a Rady 
(ES) č. 552/2004 (první seznam); 

 2013/136/6 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
směrnice EP a Rady 2007/23/ES o uvádění pyrotechnických výrobků na trh 
(tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku 
EU); 

 344/2013 nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III, V a VI nařízení EP a 
Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích; 

 483/2013 nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení EP a Rady (ES) 
č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích; 

PŘEDPISY A NORMY PRO EKODESIGN ENERGETICKÝCH SPOTŘEBIČŮ 

 2013/C/130/5 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
nařízení Komise (ES) č. 278/2009, kterým se provádí směrnice EP a Rady 
2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby 
elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich 
průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (tento seznam nahrazuje 
předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 ČSN k 278/2009 seznam harmonizovaných ČSN norem k nařízení Komise 
(ES) č. 278/2009, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2005/32/ES, pokud 
jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie 
externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické 
účinnosti v aktivním režimu; 

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/tlak_zar/2013_c_128_1.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/jednod_tn/2013_c_128_2.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/nebezp_vyb/2013_c_128_3.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/elzar/2013_c_149_1.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/hracky/2013_c_149_2.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/let_provoz/2013_c_140_3.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/let_provoz/hn_552_2004/hn_552_2004.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/pyrotech/2013_c_136_6.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/kosmet/344_2013_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/kosmet/483_2013_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/eko.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ekodesign/h_en/2013_c_130_5.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/ekodesign/hn_278_2009/hn_278_2009.htm
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b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN 
k jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům 
s možností otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na základě 
informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 5/2013, popřípadě byly přepracovány na 
základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)). 

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro 
nahlížení do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, 
jsou nyní všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu 
aktualizovány tak, že z nich mohou otevírat plná znění ČSN. 

9. aktualizace k 1. 7. 2013 – zasláno e-mailem dne 9. 7 .2013 

K 1. 7. 2013 byla provedena aktualizace Informačního portálu – Předpisy a normy 
následovně:  

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ OBLAST - 
PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 2012/C/176/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice Rady 89/106/EHS týkající se stavebních výrobků (tento 
seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); na základě 
tohoto zveřejnění 2012/C/176/1 byla na portálu pro stavební výrobky přepracována a 
doplněna tabulka harmonizovaných norem (změny oproti předchozímu seznamu 
zvýrazněny žlutě); 

 2012/C/159/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice EP a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně 
směrnice 95/16/ES (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v 
Úředním věstníku EU); na základě tohoto zveřejnění 2012/C/159/1 byl přepracován a 
doplněn seznam odpovídajících harmonizovaných ČSN; 

 NV č. 229/2012 Sb. změna NV č. 176/2008 Sb. (platnost od 4. 7. 2012); 

 NV č. 223/2012 Sb. změna NV č. 453/2004 Sb. (platnost od 1. 7. 2012); 

 NV č. 177/2012 Z.z. změna NV č. 569/2001 Z.z. (platnost od 1. 7. 2012); 

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ, PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE 
SMĚRNIC ES 

 2012/C/168/3 zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle 
nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení 
letového provozu; 

PŘEDPISY A NORMY PRO ENERGETICKÉ ŠTÍTKY SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST 

 NV č. 176/2012 Z.z. (zruší a nahradí od 1. 1. 2013 NV č. 231/2003 Z.z.); 

PŘEDPISY A NORMY PRO EKODESIGN ENERGETICKÝCH SPOTŘEBIČŮ 

 2012/C/172/1 zveřejnění názvů dokumentů a odkazů na dokumenty týkající se 
prozatímních metod měření k provádění nařízení Komise (EU) č. 206/2012, kterým 
se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign 
klimatizátorů vzduchu a komfortních ventilátorů; 

http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
eu/staveb_ce/2012_c_176_1.pdf
eu/staveb_ce/2012_c_176_1.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/unmz/nv190/nv_190.htm
eu/stroje/2012_c_159_1.pdf
eu/stroje/2012_c_159_1.pdf
cr/pp_cr/stroje/hn_176_2008/hn_176_2008.htm
cr/pp_cr/stroje/2012_229.pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=67070
cr/pp_cr/zp_vitro/2012_223.pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=58275
sr/pp_sr/zp_vitro/177_2012_zz.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
eu/let_provoz/2012_c_168_3.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/energ.htm
sr/pp_sr/znac_stitk/176_2012_zz.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/eko.htm
eu/ekodesign/h_en/2012_c_172_1.pdf
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 v tabulce doplněna další položka: ekodesign – vodní čerpadla a příslušné 
Nařízení Komise č. 547/2012, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES, 
pokud jde o požadavky na ekodesign vodních čerpadel; 

b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN k jednotlivým NV 
a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům s možností otevírání plných znění 
ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na 
základě informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 6/2012, popřípadě byly 
přepracovány na základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)).  

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro nahlížení 
do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, jsou nyní  
všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu aktualizovány tak, že z nich 
mohou otevírat plná znění ČSN. 

10. aktualizace k 1. 8. 2013 – zasláno e-mailem dne 7. 8. 2013 

K 1. 8. 2013 byla provedena aktualizace Informačního portálu – Předpisy a normy 
následovně:  

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ 
OBLAST - PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 Nařízení Komise (EU) č. 681/2013 kterým se mění část III přílohy II směrnice 
EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, (mění část III přílohy II 
směrnice 2009/48/ES od 20. 7. 2013); 

 2013/C/197/3 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
směrnice EP a Rady 94/25/ES týkající se rekreačních plavidel (tento seznam 
nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 NV č. 215/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SRč. 582/2008 
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a 
postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok (platí od 29. 8. 
2013); 

PŘEDPISY A NORMY PRO OBECNOU BEZPEČNOST VÝROBKŮ 

 Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2013/390/EU o souladu řady evropských 
norem EN 15649 (části 1–7) pro plovoucí předměty pro volný čas používané 
na vodě nebo ve vodě s obecným požadavkem na bezpečnost podle 
směrnice EP a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v 
Úředním věstníku Evropské unie; 

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ - PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ 
ZE SMĚRNIC ES A DALŠÍ URČENÉ NORMY K PŘEDPISÚM ČR 

 zákon č. 217/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování 
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 
288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve 
znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
(platí od 8. 8. 2013); 

eu/ekodesign/547_2012_eu.pdf
http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/hracky/681_2013_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/rekr_plav/2013_c_197_3.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/sr/pp_sr/zp/215_2013_zz.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/obec.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/obec_bezp/2013_390_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/zbrane/217_2013_sb.pdf
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 Nařízení Komise (EU) č. 658/2013 kterým se mění přílohy II a III nařízení EP a 
Rady (ES) č. 1223/2009 o  kosmetických přípravcích (platí od 1. 9. 2013); 

PŘEDPISY A NORMY PRO EKODESIGN ENERGETICKÝCH SPOTŘEBIČŮ 

 Nařízení Komise (EU) č. 617/2013 kterým se provádí směrnice EP a Rady 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových 
serverů (mění nařízení (ES) č. 278/2009 a použije se od 17. 7. 2013); 

 2013/C/206/8 oprava sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise (EU) 
č. 1016/2010, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES, pokud jde 
o požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost; 

 Nařízení Komise (EU) č. 666/2013, kterým se provádí směrnice EP a Rady 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů (platí od 13. 7. 
2013); 

PŘEDPISY A NORMY PRO ENERGETICKÉ ŠTÍTKY SPOTŘEBIČŮ PRO 
DOMÁCNOST 

 2013/C/206/8 oprava sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby 
energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost;  

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013, kterým se 
doplňuje směrnice EP a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby 
energie na energetických štítcích vysavačů  
(platí od 13. 7. 2013); 

b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN k 
jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům s možností 
otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na základě 
informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 7/2013, popřípadě byly přepracovány na 
základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)). 

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro nahlížení 
do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, jsou nyní 
všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu aktualizovány tak, že z nich 
mohou otevírat plná znění ČSN. 

12. aktualizace k 1. 9. 2013- zasláno e-mailem dne 9. 9. 2013 

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ - PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ 
ZE SMĚRNIC ES A DALŠÍ URČENÉ NORMY K PŘEDPISÚM ČR 

 zrušení vyhlášky č. 448/2009 Sb. o stanovení hygienických požadavků na 
kosmetické prostředky zákonem č. 223/2013 Sb. (od 1. 9. 2013 platí Nařízení 
Komise (EU) č. 658/2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení EP a Rady 
(ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích; 

PŘEDPISY A NORMY PRO EKODESIGN ENERGETICKÝCH SPOTŘEBIČŮ 

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/kosmet/658_2013_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/eko.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ekodesign/617_2013_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ekodesign/h_en/2013_c_206_8.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ekodesign/666_2013_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/energ.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/energ.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/znac_stitk/h_en/2013_c_206_8.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/znac_stitk/665_2013_eu.pdf
http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/dalsi.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/cr/pp_cr/kosmet/2013_223.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/kosmet/658_2013_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/eko.htm
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 Nařízení Komise (EU) č. 801/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1275/2008, 
pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie 
elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře 
v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, a kterým se mění nařízení 
(ES) č. 642/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů; 

PŘEDPISY A NORMY PRO ENERGETICKÉ ŠTÍTKY SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST 

 zrušení směrnice 98/11/ES nařízením Komise č. 874/2012, kterým se 
doplňuje směrnice EP a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby 
energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel. 

b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN k 
jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům s možností 
otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na základě 
informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 8/2013, popřípadě byly přepracovány na 
základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)). 

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro nahlížení 
do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, jsou nyní 
všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu aktualizovány tak, že z nich 
mohou otevírat plná znění ČSN. 

12. aktualizace k 1. 10. 2013- zasláno e-mailem dne 2. 10. 2013 

K 1. 10. 2013 byla provedena aktualizace Informačního portálu – Předpisy a normy 
následovně: 

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

HORIZONTÁLNÍ PŘEDPISY A NORMY PRO SPOLEČNÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC (NLF- 
New LegislatiVE Framework) 

 2013/C/258/5 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění nařízení (ES) č. 765/2008, rozhodnutí č. 768/2008/ES, a nařízení EP 
a Rady (ES) č. 1221/2009 (tento seznam nahrazuje předchozí seznam 
zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ 
OBLAST - PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 Nařízení č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES, 
pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních 
prostorů a kombinovaných ohřívačů (částečně ruší směrnici 92/42/EHS o 
požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná 
paliva); 

 2012/C/259/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice 94/9/ES EP a Rady týkající se zařízení a ochranných 
systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (tento 
seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2013/C/265/7 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice EP a Rady 95/16/ES týkající se výtahů (tento seznam 
nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ekodesign/801_2013_eu.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/energ.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/znac_stitk/874_2012_eu.pdf
http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nlf.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/nlf.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/jakost/2013_c_258_5.pdf
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/tech_poz/eu/ucin_tk/813_2013_eu.pdf
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 NV č. 283/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 243/2001 
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a 
postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších 
predpisov (platí od 30. 11. 2013); 

 2013/C/255/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice EP a Rady týkající se elektrických zařízení určených pro 
používání v určitých mezích napětí (tento seznam nahrazuje předchozí 
seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 2013/C/268/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice EP a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu 
osob (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním 
věstníku EU); 

PŘEDPISY A NORMY PRO OBECNOU BEZPEČNOST VÝROBKŮ 

 2013/C/254/3 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice EP a Rady o obecné bezpečnosti výrobků (tento seznam 
nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ - PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE 
SMĚRNIC ES A DALŠÍ URČENÉ NORMY K PŘEDPISÚM ČR 

 zákon č. 281/2013 Sb. změna zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a 
střelivu (platí od 30. 9. 2013); 

 NV č. 281/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 485/2008 
Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (platí od 6. 9. 2013); 

PŘEDPISY A NORMY PRO EKODESIGN ENERGETICKÝCH SPOTŘEBIČŮ 

 2013/C/254/4 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění nařízení Komise (ES) č. 641/2009, kterým se provádí směrnice EP 
a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných 
bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových 
čerpadel vestavěných ve výrobcích (první zveřejnění v Úředním věstníku 
EU); 

 ČSN k 641/2009 seznam harmonizovaných norem k Nařízení komise (ES) č. 
641/2009 - ekodesign čerpadel; 

 nařízení Komise (ES) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a Rady 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění 
vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů; 

 nařízení Komise (ES) č. 814/2013 kterým se provádí směrnice EP a Rady 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a 
zásobníků teplé vody; 

PŘEDPISY A NORMY PRO ENERGETICKÉ ŠTÍTKY SPOTŘEBIČŮ PRO 
DOMÁCNOST 

 nařízení Komise (ES) č. 811/2013, kterým se doplňuje směrnice EP a Rady 
2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích 
ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, 
souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru 
teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného 
ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení; 

 nařízení Komise (ES) č. 812/2013, kterým se doplňuje směrnice EP a Rady 
2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích 
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ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače 
vody a solárního zařízení; 

 NV č. 229/2013 Z.z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 62/2009 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre 
domácnosť energetickým štítkom (od 1. 9. 2013 ruší a nahrazuje NV č. 
62/2009 Z.z.). 

b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN k 
jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům s možností 
otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na základě 
informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 9/2013, popřípadě byly přepracovány na 
základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)). 

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro nahlížení 
do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, jsou nyní 
všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu aktualizovány tak, že z nich 
mohou otevírat plná znění ČSN. 

13. aktualizace k 1. 10. 2013- zasláno e-mailem dne 7. 11. 2013 

a) Ve všech souborech byly prověřeny předpisy ČR, SR a EU (pokud bylo u předpisu ES 
k dispozici nové konsolidované znění, bylo doplněno) a v následujících kapitolách byly 
doplněny tyto dokumenty:  

STANOVENÉ VÝROBKY PODLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. - HARMONIZOVANÁ 
OBLAST - PŘEHLED PŘEDPISŮ A HARMONIZOVANÝCH NOREM 

 2013/C/317/5 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/48/ES o 
bezpečnosti hraček (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v 
Úředním věstníku EU); 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1062/2013 o formátu evropského 
technického posouzení pro stavební výrobky; 

 NV č. 339/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o 
technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb. 
(nabývá účinnosti dnem vyhlášením); 

 2013/C297/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci 
provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném 
uznávání jejich shody (tento seznam nahrazuje předchozí seznam 
zveřejněný v Úředním věstníku EU); 

 NV č. 300/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 46/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové 
rozprašovače (nabývá účinnosti od 1. 12. 2013); 

VYBRANÉ DALŠÍ SEKTORY VÝROBKŮ - PŘEDPISY A NORMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE 
SMĚRNIC ES A DALŠÍ URČENÉ NORMY K PŘEDPISÚM ČR 

 zákon č. 279/2013 Sb. – změna zákona č. 350/2011 Sb. (nabývá účinnosti od 
1. 1. 2014); 
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b) Byla provedena aktualizace všech přehledů harmonizovaných ČSN k 
jednotlivým NV a dalších ČSN uvedených k příslušným předpisům s možností 
otevírání plných znění ČSN 

 Všechny seznamy ČSN na portálu byly zkontrolovány a aktualizovány na základě 
informací uvedených ve Věstníku ÚNMZ 10/2013, popřípadě byly přepracovány 
na základě výše uvedených zveřejnění v OJEU (viz také bod a)). 

 Pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro nahlížení 
do plných textů norem v pdf verzi pro firmy nebo pro jednotlivce, jsou nyní 
všechny seznamy harmonizovaných ČSN na portálu aktualizovány tak, že z nich 
mohou otevírat plná znění ČSN. 

 

4 Závěr 

Informační portál ÚNMZ – Předpisy a normy v prvních sedmi kapitolách obsahuje měsíčně 
aktualizované přehledy o předpisech (českých, evropských a slovenských) pro uvádění 
výrobků na trh a dále jsou zde aktualizovány přehledy všech ČSN, které navazují na tyto 
příslušné právní předpisy (tj. normy harmonizované, určené a další normy, na které jsou 
uvedeny odkazy v příslušných evropských předpisech). Poslední kapitola obsahuje odkaz na 
speciální Informační portál pro stavební výrobky, který není předmětem tohoto úkolu. 
Uživatelé tohoto portálu jsou především výrobci, distributoři, dovozci ale i např. experti z tzv. 
„třetích stran“ zapojení do procesu posuzování shody (autorizované a notifikované osoby) a 
dále kontrolní orgány.  

Zhotovitel získal již od roku 2011 administrační přístup na tento web ÚNMZ a tím i možnost 
editovat tyto stránky samostatně. Proto každý měsíc jsou všechny předpisy a seznamy norem, 
vložené údaje ve všech souborech prověřeny z hlediska aktuálnosti, změny nebo opravy 
doplněny a hypertextově propojeny, dále je provedena příslušná korektura textu. Pak jsou 
všechny zkontrolované a zaktualizované soubory umístěny zhotovitelem znovu na portál 
ÚNMZ a to vždy do 15. dne následujícího měsíce. Největší objem prací představuje měsíční 
aktualizace přehledů příslušných ČSN v souvislosti se zveřejněním v OJEU v příslušném 
měsíci, popřípadě v souvislosti se změnami v ČSN podle Věstníku ÚNMZ v daném měsíci.  

Informace o provedených změnách v příslušném měsíci pravidelně e-mailem dostávají 
najmenovaní experti Komise pro posuzování shody a Rady pro technickou normalizaci. Pro 
větší přehlednost o provedených aktualizacích je na webu umístěn „Archiv aktualizací“, kde 
jsou shrnuty všechny pravidelně prováděné měsíční aktualizace za celý rok tak, aby se mohli 
rychle orientovat i ti uživatelé, kteří e-mailem nedostávají upozornění o provedených 
aktualizacích. Aktualizace je také průběžně konzultována s příslušnými pracovníky ÚNMZ, 
odboru technické normalizace. Od r. 2012 umožňuje portál zákazníkům, kteří mají 
zakoupenou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro nahlížení do plných textů norem v pdf (verzi 
pro firmy nebo pro jednotlivce) otevírat plné znění příslušných ČSN, včetně změn. 
Aktualizace seznamů ČSN k příslušným předpisům jsou již od poloviny roku 2012 prováděny 
již s touto aplikací. Vzhledem k tomu, že adresy, které ÚNMZ původně přidělilo ITC pro 
přihlašování třetích stran zvlášť pro firmy a zvlášť pro jednotlivce bylo nutno ze strany ÚNMZ 
z důvodu bezpečnosti odpojit, musí se přihlašovat uživatelé od října 2013 pomocí nového 
skriptu zpracovaného ÚNMZ. Z toho důvodu bylo nutno zpracovat v ITC program, který 
přesměroval všechna původně zpracovaná propojení na staré adresy nyní na tento nový skript 
(viz podrobně kapitolu Průběh řešení úkolu).  

V rámci oponentního řízení dne 25.10.2013 bylo konstatováno, že i v r. 2014 by bylo vhodné 
pokračovat s aktualizací tohoto portálu s tím, že zároveň budou zpracovány nové databázové 
aplikace pomocí portálu http://www.nlfnorm.cz/, které umožní databázové vyhledávání norem 
a předpisů zpracovaných na tomto Informačním portálu.  

Změněn kód pole
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