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   ÚVODEM  
 ITC vytvořilo různé webové aplikace: 
 některé  weby jsou propojeny na webové stránky ÚNMZ 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
 zkušebnictví 
 jiné weby fungují samostatně např.: 
   
 
  
  
    Odkazy na technické normy ČSN jsou na těchto webech 

propojeny s internetovou službou ÚNMZ „ČSN online“ a 
umožňují uživatelům této služby přímo otevírat plná 

 znění ČSN z příslušných rubrik. 
  

 
www.nlfnorm.cz 
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   INFORMAČNÍ PORTÁL – PŘEDPISY A NORMY 
   A DATABÁZE VŠECH HARMONIZOVANÝCH NOREM 

  

• veřejně přístupná rubrika z titulní strany webu ÚNMZ nebo 
ze stránek www.nlfnorm.cz 

 

• ITC od roku 2010 spravuje portál pro webové stránky 
ÚNMZ 

 

• měsíčně aktualizované přehledy předpisů a norem  
v oblasti uvádění výrobků na jednotný evropský trh 

 

• součástí portálu je databáze asi 5 000 evropských 
harmonizovaných norem 

 

• databáze harmonizovaných norem v anglické verzi – 
předpisy ES/EU a zveřejnění v OJ EU se otevírají  
v angličtině 
 
 
 



Informační portál – Předpisy a normy 



 

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

http://www.nlfnorm.cz/


Databáze harmonizovaných 
norem – česká i anglická verze 



Databáze harmonizovaných norem – jednoduché vyhledávání  
podle označení nebo části názvu normy 



Databáze harmonizovaných norem – podrobné vyhledávání 



Podrobné vyhledávání 

  V obou verzích databáze anglické i české lze vyhledávat: 
  

podrobně podle: 
zkratky sektoru, ke kterému hEN náleží (REACH, TOYS, EMC,..) 

 

oblasti (zákon č. 22/1997 Sb., zákon č. 90/2016 Sb., horizontální 
předpisy (NLF), obecná bezpečnost,…) 

 

statusu normy (harmonizovaná; zrušená (zatím harmonizovaná); 
zrušená; zatím neharmonizovaná; souběžná platnost) 

 

předpisu (volba podle typu a čísla evropského, českého nebo 
slovenského předpisu) 

 

názvu/označení hEN 
 

 



    DATABÁZE HARMONIZOVANÝCH NOREM 

    databáze všech harmonizovaných norem (cca 5 000 hEN) 
 
    databáze harmonizovaných norem a předpisů rozdělené podle sektorů 
    a oblastí: 
 zákon č. 90/2016 Sb. – harmonizovaná oblast (NLF) 
 zákon č. 22/1997 Sb. – harmonizovaná oblast 
 pyrotechnické výrobky 
 horizontální předpisy (NLF) 
 obecná bezpečnost 
 další vybrané sektory 
 služby 

 

U jednotlivých sektorů je kompletní přehled příslušných dokumentů  
v plném znění a odpovídajících hEN se všemi podrobnostmi. 
 
 
 



 

zatím 12 sektorů k zákonu č. 90/2016 Sb.  



 

už jenom 18 sektorů k zákonu č. 22/1997 Sb.  



Pyrotechnické výrobky 

Horizontální předpisy (NLF) 

Obecná bezpečnost 



 Další vybrané sektory: chemické látky,  interoperabilita 
evropského letového provozu, kosmetika, obaly, pesticidy 

Služby: poštovní služby 



Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. –  
harmonizovaná oblast 

Výrobkový sektor osobní ochranné prostředky 



otevírání plných znění 

vyhledávání 
harmonizovaných 

norem podle označení 
i části názvu normy  
(česky i anglicky)  

 

verze i anglicky 

podrobné 
vyhledávání 

 



 

nové normy označeny N 

databáze obsahuje  
asi 281 harmonizovaných 

ČSN norem k OOP 



    DATABÁZE HARMONIZOVANÝCH NOREM 

    u každé harmonizované evropské normy (hEN) lze zjistit: 
• stav normy: harmonizovaná, zrušená (zatím harmonizovaná), 

zrušená, zatím neharmonizovaná, souběžná platnost 
• název sektoru: TOYS, EMC, PPE… 
• oblast: sektory k zákonu č. 22/1997 Sb., sektory k zákonu  

č. 90/2016 Sb., obecná bezpečnost,… 
• zveřejnění názvů hEN v OJ EU: poslední zveřejnění 2017/C/XX/Y 
• oznámené subjekty (NANDO): k nařízení, ke směrnici… 
• předpisy (ES/EU, ČR a SR): ke kterým je norma harmonizovaná, 

případně další související dokumenty, otevírání předpisů v plném 
znění 

• ukončení období souběžné existence 
• vydání 
• odpovídající ČSN: možnost přístupu třetích stran do ČSN on-line 

 
 
 



Náhled po rozkliknutí evropské normy 

Příslušné předpisy EU, ČR a SR 

Oznámené subjekty ke 
směrnici 89/686/EHS 

odpovídající ČSN a možnost  
otevírat z ČSN on-line 

Zveřejnění v OJ EU 



     OTEVÍRÁNÍ PLNÝCH ZNĚNÍ ČSN 

 

Pouze uživatelé, kteří mají od ÚNMZ sjednanou  
službu ČSN on-line, (= zaplacený přístup do 
nahlížení plných textů norem), mohou z této 
databáze hEN nebo i z jednotlivých rubrik portálu 
Zákony a normy popřípadě on-line studií, 
příruček správné praxe atd., otevírat přímo plná 
znění ČSN. 

 

Při otevírání první normy se objeví skript 
(rozcestník), kde je uživatel vyzván, aby zvolil,  
co chce udělat.  

 
 
 



Při zadávání platných údajů je 
vhodné zaškrtnout příště se již 
neptat a uživatel je rovnou 
přesměrován k danému  
pdf souboru 

OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ ČSN ON-LINE 



OTEVÍRÁNÍ NOREM Z ČSN ON-LINE  

HESLO z ÚNMZ 

Po zadání platných údajů je uživatel 
rovnou přesměrován k danému pdf 

souboru. 
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Ukázka harmonizované ČSN k OOP  



 

www.nlfnorm.cz 





shrnutí aktualizací databáze hEN  
v daném měsíci lze filtrovat podle sektorů,  
nové normy označeny N v zeleném kolečku  

N 



Další soubory 

    mimo tuto databázi hEN jsou na Informačním portále – Předpisy a 
     normy uvedeny tyto samostatné soubory: 

 

• harmonizované normy pro ekodesign a energetické štítky spotřebičů 
 
 

• určené ČSN zveřejněné k českým předpisům ve Věstníku ÚNMZ  
 určené ČSN pro neharmonizovanou oblast zákona č. 22/1997 Sb. 
 určené ČSN vyhlášené k českým předpisům ve Věstnících ÚNMZ 

 

 
http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/eko.htm 

 

http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/nehen.htm 
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EKODESIGN A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 



URČENÉ ČSN: neharmonizovaná oblast k zákonu č.  22/1997 Sb. a  
k českým předpisům ve Věstnících ÚNMZ 



INFORMAČNÍ PORTÁL –  
STAVEBNÍ VÝROBKY 

poslední dvě podrubriky Informačního portálu - Předpisy a normy: 
 

 
 
 
 

ITC zpracovává podrubriky od roku 2007 pro webové stránky ÚNMZ 
 

účel:  usnadnit orientaci v předpisech v oblasti uvádění stavebních 
výrobků na jednotný evropský trh 

 
cílová skupina: výrobci, zplnomocnění zástupci, distributoři, dovozci,  
experti z tzv. třetích stran zapojených do procesu posuzování shody  
(AO, OS) nebo kontrolní orgány v sektoru stavebnictví 

Informační portál – Stavební výrobky 

Information Portal – Construction Products  

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


  Propojení s databází harmonizovaných norem  
k CPR – stavební výrobky 

Při volbě normy patřící k databázi harmonizovaných norem k CPR  
jsou viditelné pouze informace jako u norem k ostatním předpisům,  
po jejím otevření se však objeví všechny informace z databáze CPR.  

 
Navíc jsou u norem z databáze CPR uvedeny informace: 
• skupiny (CPR) 
• rozhodnutí Komise 
• mandáty 
• působnost českých oznámených subjektů 
• systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností 
• nebezpečné látky: předpisy ČR – nebezpečné látky, výběr 

potenciálních nebezpečných látek pro danou skupinu CPR, SVHC 
látky (pravděpodobný výskyt v materiálech pro danou skupinu), 
materiály této skupiny 

• emise: VOC, voda, půda, radiace 



   
 
 
 
 
 
 
 
  

Harmonizované normy rozdělené do skupin podle přílohy IV k CPR 
celkem 35 skupin 

http://www.nlfnorm.cz/normy/71/harmonizovane-normy-rozdelene-do-skupin-vyrobku-podle-prilohy-iv-k-cpr


 

Pryž: DEHP, DBP, BBP, DIBP, kyselina boritá, diazen-1,2-dikarboxamid,  
oxid olovnatý, chloralkany C10-C13, oxid olovnato-olovičitý, sulfochroman 
olovnatý, žluť; chroman-molybdenan-síran olovnatý, červeň; dioxid-fosfonát 
triolovnatý, octan kobaltnatý, 2,2'-dichloro-4,4'-methylendianilin, dibutylchlorid 
cíničitý 



2017 

Plánovaná aktualizace interaktivní databáze legislativních 
předpisů pro nebezpečné látky ve stavebních výrobcích  
v rámci úkolu PS-PRZ mimo jiné zahrnuje i  
hypertextové propojení SVHC látek  
s uvedeným CAS číslem nebo číslem ES na veřejně 
přístupné webové stránky databáze chemických látek 
spravované agenturou ECHA 



Aktualizace Informačního portálu  
– Předpisy a normy 

• pravidelná měsíční aktualizace 
 

• souhrnná informace o všech provedených 
měsíčních změnách na celém Informačním portálu 
- Předpisy a normy je umístěna  
v Archivu aktualizací 
 

• avíza o těchto aktualizacích pravidelně měsíčně 
zasílána e-mailem najmenovaným expertům 
 



Archiv aktualizací 

http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/aktualizace.htm






PŘÍRUČKY PRO MALÉ  
A STŘEDNÍ PODNIKY 

volně přístupné publikace zpracované  v r. 2012 - 2016  
za podpory ÚNMZ v programu „Strategická vize pro evropské 
normy”  
řešitelem je Institut pro testování a certifikaci Zlín 
pravidelná aktualizace jednou za rok (poslední září 2016) 
přístup: 
• z webové stránky ÚNMZ z rubriky:  

 
• z webové stránky portálu Zákony a normy z rubriky: 

 

• z Informačním portálu – Stavební výrobky z rubriky: 

Technická normalizace/Malé a střední podniky 

Užitečné odkazy/Příručky správné praxe pro malé a střední podniky 

Vzdělávání 

http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/uvod/prirucky/prirucky.htm
https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal/134/prirucky-spravne-praxe-pro-male-a-stredni-podniky
http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/uvod/prirucky/prirucky.htm


PŘÍRUČKY PRO MALÉ  
A STŘEDNÍ PODNIKY 

určeny: 
pro malé a střední výrobce stavebních výrobků, obuvi, hraček nebo 
výrobků pro děti 
 
v příručkách naleznete:  
například termíny, vysvětlivky, postupy posuzování shody, předpisy 
týkající se nebezpečných látek a hygienických vlastností výrobku, 
přehledy norem pro daný typ výrobku, zkušební normy a související 
normy, dobrovolné značky kvality a další zdroje informací 
 
stavební výrobky a stavebnictví: celkem 24 příruček 
 
ostatní výrobky: 3 příručky (obuv, hračky a výrobky pro děti) 
 
 





 



 
TERMINOLOGICKÁ DATABÁZE 

 • v r. 2013 v rámci  PS-PRTN 13/TN 03 představen  
projekt terminologické databáze ČSN s velmi efektivním plněním 
termínů z textů norem ve Wordu se sloupcovým uspořádáním 

 

• vloženo cca 9 000 termínů z 26 vybraných terminologických norem  
se sloupcovým uspořádáním  

 

• u každého českého termínu lze nalézt jeho definici v češtině, 
ekvivalentní anglický termín a jeho anglickou definici,  
odkaz na článek v normě a možnost otevírání plného textu ČSN  
pro uživatele služby ČSN on-line 

 

• po zvolení termínu do databáze lze dále filtrovat tyto vložené termíny  
podle názvu normy, podle čísla normy nebo podle třídicího znaku 

 

• v r. 2017 ITC nabídlo ÚNMZ v rámci úkolu PS-PRTN Strategická vize  
pro evropské normy další zpracování terminologických dat ve třech 
etapách 
 
 
 



 
 
 

TERMINOLOGICKÁ DATABÁZE 

http://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik






ZÁKONY A NORMY PRO UVÁDĚNÍ  
VÝROBKŮ NA TRH 

• projekt ve spolupráci s ITC a normalizačním sdružením  
SGP-STANDARD 

• oborově tříděné informace právních předpisů, technických norem, 
technických dokumentů, důležité pro splnění hygienických a 
bezpečnostních požadavků u výrobků z různých oblastí 

• rychlá orientace v předpisech a normách pro uváděním výrobků na 
jednotný evropský trh 

• přehled povinností hospodářských subjektů 
• podrobné informace pro označení CE 
• citované technické normy opatřeny hypertextovými  odkazy přímo 

propojenými na veřejně přístupné stránky organizací CEN, ISO, ASTM 
nebo DIN – otevírání plných textů těchto norem je ošetřeno 
copyrightem 

• pouze uživatelé s předplacenou službou ČSN online od ÚNMZ mohou 
otevírat plná znění ČSN  

• propojení portálu na databázi harmonizovaných norem 
• pravidelná měsíční aktualizace portálu 
 
 
 



www.zakonynormy.cz 
 

http://www.zakonynormy.cz/


ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ  
JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ (SEKTORŮ) 

 Oblasti jsou zpracované do kapitol: 
novinky 
příručka pro uvádění na trh (pokud byla zpracována) 
posuzování shody 
právní předpisy ES 
právní předpisy ČR 
právní předpisy SR 
přehled harmonizovaných norem (pokud existují) 
přehled vybraných skupin norem CEN (CENELEC) 
přehled vybraných skupin norem ISO 
přehledy vybraných skupin ČSN (podle třídících znaků) 
přehled vybraných tříd STN (podle třídících znaků) 
další informace – notifikované předpisy TRIS 

 





 





Novinky - OOP 



 

Postup posuzování shody pro OOP podle nového nařízení 



Právní předpisy ES pro OOP 



Přehledy vybraných skupin CEN/TC pro OOP 



AKTUALIZACE PORTÁLU 
 pravidelné měsíční aktualizace:  

 systémy managementu 
 přehledy určených ČSN 
 technické normalizační informace (TNI) 
 novinky v předpisech ČR + všechny vydané předpisy 
ČR v r. 2017 
 novinky v předpisech SR + všechny vydané předpisy 
SR v r. 2017 
 novinky v předpisech ES + všechny vydané předpisy 
ES v r. 2017 + automobilový průmysl 
 novinky v ČSN 
 novinky v harmonizovaných normách 
sektory stanovených výrobků 
ostatní oblasti 

 
  

 
 



Závěrem… 

 
• důležitá znalost předpisů a norem 
• možnost rychlé orientace 

 

pomocí uvedených nových informačních nástrojů lze  
např. velmi rychle zjistit, zda pro daný výrobek existuje 
harmonizovaná nebo určená norma a které další 
předpisy, normy a postupy se k němu vztahují 
 
…je to harmonizované, není to harmonizované… 
harmonizované a určené normy tvoří  
cca 1/6 všech v současné době platných ČSN 
 



Děkuji za pozornost! 

Ing. Lenka Druláková 
Institut pro testování a certifikaci, a.s. 
třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín 

tel.: 557 601 524 
ldrulakova@itczlin.cz 
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