
Vyjádření ÚNMZ k revizím harmonizovaných evropských norem vydávaných CEN 
 
Na základě dotazů odborné veřejnosti zpracoval ÚNMZ vyjádření k těm případům evropských 
harmonizovaných technických norem (hEN), kdy evropská normalizační organizace CEN již vydala 
revidovanou verzi EN obsahující přílohu ZA (tedy tzv. kandidátskou hEN), která nahrazuje předchozí 
verzi hEN, avšak doposud nebyla zveřejněna v Úředním věstníku EU řadě L (OJEU). 
 
Národní normalizační orgány členských států musí při zavádění EN do soustavy národních 
norem respektovat pravidla, která určuje CEN. Pokud CEN zpracuje a vydá jakoukoli EN (včetně 
kandidátské hEN), jsou všechny členské státy povinny tento dokument zavést na národní úrovni 
nejpozději k datu DOP (Date Of Publication) a všechny tzv. konfliktní normy zrušit nejpozději k datu 
DOW (Date Of Withdrawal). Obě tato data jsou uvedena v předmluvě konkrétní EN. Za konfliktní jsou 
přitom považovány nejen původní národní technické normy zabývající se stejným předmětem (tedy 
v ČR původní ČSN), ale i předchozí verze revidovaných EN. Obvykle je termín DOP shodný s termínem 
DOW; to znamená, že vydáním nové ČSN, která přejímá EN, se zároveň ruší konfliktní původní národní 
technické normy i předchozí národní verze této EN. Pokud je v nové nebo revidované EN jako DOW 
uvedeno pozdější datum než termín DOP, je na národní úrovni umožněno do tohoto data ponechat 
v souběžné platnosti konfliktní původní národní technické normy a/nebo předchozí národní verzi EN. 
Rozlišení označení původní a revidované verze EN se provede v souladu s platným metodickým 
pokynem MPN1:2011, bod 6.1.1.5, tedy doplňkovým označením tvořeným zkratkou „ed.“ a pořadovým 
číslem. Informace o zavedení nové či revidované EN (včetně kandidátské hEN) do soustavy národních 
norem ČSN spolu s datem její platnosti, stejně jako datum zrušení EN (včetně hEN) na národní úrovni 
jako ČSN, jsou oznamovány ve Věstníku ÚNMZ. 
 
Datum platnosti ČSN však automaticky neznamená datum, od kterého lze EN používat pro 
potřeby posuzování shody a označování výrobků CE. To je možné až po zveřejnění EN v OJEU, 
kdy už lze příslušnou EN považovat za harmonizovanou. Odkaz na seznam harmonizovaných 
norem v OJEU viz níže (na uvedené stránce je třeba nejdříve zvolit příslušný právní předpis): 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en 
 
Skutečnost, že termíny DOP a DOW stanovuje CEN, zatímco termíny harmonizace EN má ve své 
kompetenci Evropská komise (prostřednictvím OJEU), vede k situacím, kdy revidovaná verze EN 
nahradí hEN, avšak není zatím normou harmonizovanou, tj. vyhlášenou v OJEU, a tedy použitelnou pro 
posuzování shody a označování výrobků CE. 
 
V praxi strany zúčastněné v procesu posuzování shody nadále postupují podle té verze EN, která 
je dle platného OJEU stále harmonizovaná, přestože byla na národní úrovni zrušena a nahrazena 
revidovanou verzí EN. Takto se postupuje až do zveřejnění této revidované verze EN v OJEU. 


