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KAPITOLA  C 
 
 
a) Seznam harmonizovaných norem ke směrnicím ES 
 

Odkazy (např. názvy, identifikační čísla) na harmonizované normy jsou zveřejňovány 
pro danou směrnici v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal of the European 
Union) *). 

 
Aktualizovaný seznam odkazů pro každou směrnici lze nalézt na internetové adrese:  
 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/whatsnew.html 

http://europa.eu.int/comm/dg03/directs/dg3b/newapproa/eurstd/harmstds/index.html 
 

Odkazy na harmonizované normy publikované v Úředním věstníku Evropské unie 
(Official Journal of the European Union) řadě C od 1. 1. 1998 do 15. 11. 2004 - směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (Directive 97/23/EC of the 
European Parliament and the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of 
the Member States concerning pressure equipment): 
 
rok 1998: nebyly publikovány žádné harmonizované normy, 
rok 1999: č. C 210 ze dne 22. 7. 2000, C 227 ze dne 10. 8. 1999, 
rok 2000: č. C 362 ze dne 16. 12. 2000, C 270 ze dne 21. 9. 2000, 
rok 2001: č. C 74 ze dne 7. 3. 2001, 
rok 2002: č. C 171 ze dne 17. 7. 2002, C 62 ze dne 9. 3. 2002, 
rok 2003: č. C 233 ze dne 30. 9. 2003, C 71 ze dne 25. 3. 2003, 
rok 2004: č. C 115 ze dne 30. 4. 2004. 
 
 
b) Seznam ČSN, ve kterých jsou převzaty požadavky stanovené 

harmonizovanými evropskými normami 
 

Ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
jsou (podle § 4a, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 
Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.) průběžně oznamovány harmonizované normy vztahující se 
k jednotlivým nařízením vlády (část A - oddíl 1 - Harmonizované normy a určené 
normy). 

 
Průběžně bylo ve Věstníku ÚNMZ publikováno oznámení ÚNMZ o harmonizovaných 

normách: 
 

                                                           
*)  Pozn.: Od 1. 2. 2003 byl původní název věstníku „Úřední věstník Evropských společenství“ - „Official 

Journal of the European Communities“ změněn na „Úřední věstník Evropské unie“ - „Official Journal of the 
European Union“.  
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rok 1997: č. 9/97, 

rok 1998: č. 4/98, č. 6/98, č. 9/98, č. 12/98,  

rok 1999: č. 3/99, č. 6/99, č. 9/99, č. 11/99, č. 12/99, 

rok 2000: č. 3/00, č. 6/00, č. 9/00, č. 12/00, 

rok 2001: č. 3/01, č. 6/01, ZV 1/01, č. 9/01, č. 12/01,  

rok 2002: č. 3/02, č. 6/02, č. 9/02, č. 12/02, Věstník ÚNMZ ZV 2 (Oznámení č. 41/02), 

rok 2003: č. 3/03 (Oznámení č. 12/03 - o harmonizovaných normách, Oznámení č. 13/03 - 
Přehled zrušených harmonizovaných norem nebo zrušených harmonizací platných 
norem od Věstníku ÚNMZ č. 12/02), č. 6/03 (Oznámení č. 38/03 - Doplnění 
Oznámení o harmonizovaných normách zveřejněných ve Věstníku ÚNMZ č. 9/97 
až 3/03, Oznámení č. 39/03 - Přehled zrušených harmonizovaných norem nebo 
zrušených harmonizací platných norem od Věstníku ÚNMZ č. 3/03), č. 9/03 
(Oznámení č. 51/03 - o harmonizovaných normách zveřejněných ve Věstníku 
ÚNMZ č. 9/97 až 6/03, Oznámení č. 52/03 - Přehled zrušených harmonizovaných 
norem nebo zrušených harmonizací platných norem od Věstníku ÚNMZ č. 6/03, 
Oznámení č. 53/03 - o určených normách (vybrané stavební výrobky)), č. 12/03 
(Oznámení č. 59/03 - o harmonizovaných normách zveřejněných ve Věstníku 
ÚNMZ č. 9/97 až 9/03, Oznámení č. 60/03 - Přehled zrušených harmonizovaných 
norem nebo zrušených harmonizací platných norem od Věstníku ÚNMZ č. 6/03, 
Oznámení č. 62/03 - Přehled zrušených určených norem nebo zrušených určených 
platných norem, Oznámení č. 63/03 - o určených normách), 

rok 2004: č. 3/04 (Oznámení č. 06/04 - o harmonizovaných normách, Oznámení č. 07/04 - 
o určených normách, Oznámení č. 08/04 - přehled zrušených harmonizovaných 
norem nebo zrušených harmonizovaných platných norem, Oznámení č. 09/04 - 
přehled zrušených určených norem nebo zrušených určených platných norem), 
č. 4/04 (Oznámení č. 10/04 - o harmonizovaných normách, Oznámení č. 11/04 - 
přehled zrušených harmonizací platných norem, Oznámení č. 12/04 - přehled 
zrušených určení platných norem), č. 6/04 (Oznámení č. 16/04 - o harmonizovaných 
normách, Oznámení č. 17/04 - o určených normách, Oznámení č. 18/04 - přehled 
zrušených harmonizovaných norem nebo zrušených harmonizací platných norem, 
Oznámení č. 19/04 - přehled zrušených určených norem nebo zrušených určení 
platných norem), č. 9/04 (Oznámení č. 54/04 - o harmonizovaných normách, 
Oznámení č. 55/04 - přehled zrušených harmonizovaných norem nebo zrušených 
harmonizací platných norem, Oznámení č. 56/04 - přehled zrušených určených 
norem nebo zrušených určení platných norem, Oznámení č. 57/04 - o odkazech na 
evropské normy), č. 10/04 (Oznámení č. 68/04 - o určených normách). 

 
 

Kompletní průběžně aktualizovaný seznam harmonizovaných českých technických 
norem k jednotlivým nařízením vlády je uveden na internetových stránkách Českého 
normalizačního institutu na adrese: 

http://www.csni.cz 
 

Do listopadu 2001 byly harmonizované normy uvedené v oznámeních publikovány 
v kapitole C již vydaných sborníků dokumentů technické harmonizace. 
 
 


