Tvorba národních norem (ČSN)
Vybraná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění
platném k 1. 9. 2017
§4
České technické normy
(1) Česká technická norma je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) pro opakované nebo stálé použití vytvořený
podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve
Věstníku Úřadu. Česká technická norma není obecně závazná.
(2) Soustavu českých technických norem tvoří
a) původní české technické normy,
b) evropské či mezinárodní normy přejaté překladem a
c) evropské či mezinárodní normy přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému
používání.
(3) Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení
jiných dokumentů.
(4) Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice
nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně
uspořádání ve vymezených souvislostech.
§ 4a
Harmonizované technické normy a určené normy
(1) Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li
plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly
orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou,
která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských
společenství společnou dohodou notifikovaných osob (dále jen „harmonizované evropské normy“).
Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného
příslušného technického předpisu, může Úřad po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními
správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, další
technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací,
nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen „určené
normy“).
(2) Úřad oznamuje ve Věstníku Úřadu harmonizované české technické normy, určené normy
a jejich změny nebo zrušení. V oznámení uvede též technický předpis, k němuž se tyto normy
vztahují.
(3) Splnění harmonizované české technické normy, určené normy nebo splnění zahraniční
technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu,
nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém předpisu
za splnění těch požadavků stanovených technickými předpisy, k nimž se tyto normy nebo jejich
části vztahují. Pokud orgány Evropského společenství u harmonizovaných evropských norem nebo
Úřad u určených norem dospějí k závěru, že splnění těchto norem nebo jejich částí nelze nadále
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považovat za splnění požadavků technických předpisů, oznámí Úřad ve Věstníku Úřadu ty
harmonizované české technické normy nebo určené normy, kterých se tato skutečnost týká.
(4) Úřad zveřejňuje ve Věstníku Úřadu odkaz na evropskou normu uveřejněnou podle práva
Evropských společenství 1c) Komisí Evropského společenství v Úředním věstníku Evropských
společenství, která splňuje podmínky této směrnice.
§5
Zabezpečení tvorby českých technických norem
(1) Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení v
rozsahu vymezeném tímto zákonem zaručuje stát. Plnění těchto úkolů zajišťuje Úřad, který je
národním normalizačním orgánem České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího evropskou normalizaci9). Úřad při tom plní povinnosti vyplývající z
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství v mezinárodních a
evropských normalizačních organizacích.
(2) Úřad může zřídit Českou agenturu pro standardizaci (dále jen „Agentura“) jako státní
příspěvkovou organizaci se sídlem v Praze. Agentura je podřízena Úřadu. V čele Agentury je
generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Úřadu. Agentura zajišťuje tvorbu,
vydávání a distribuci českých technických norem.
(3) Agentura je oprávněna vybírat úplatu za odborné činnosti, jež vykonává. Tyto činnosti
a výše úplaty jsou stanoveny v ceníku, který vydává Úřad prostřednictvím Věstníku Úřadu.
(4) Agentura vzniká dnem stanoveným ve zřizovací listině. Zřizovací listina dále obsahuje
vymezení základní organizační struktury, vymezení majetku České republiky svěřeného
příspěvkové organizaci při jejím zřízení a další podrobnosti týkající se předmětu její činnosti.
Zřízení oznamuje Úřad ve Věstníku Úřadu do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.
(5) Úřad může rozhodnout o zrušení Agentury. V rozhodnutí stanoví den jejího zániku a
zároveň určí způsob vypořádání práv a povinností vykonávaných příspěvkovou organizací; nestaneli se tak, přecházejí práva a povinnosti rušené příspěvkové organizace na Úřad. Zrušení
příspěvkové organizace oznamuje Úřad ve Věstníku Úřadu do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené
skutečnosti došlo.
(6) Není-li Agentura zřízena, plní úkoly stanovené v tomto zákoně Úřad. V takovém
případě je Úřad oprávněn vybírat úplatu za odborné činnosti, které spolu s výší úplaty stanoví
Ministerstvo vyhláškou.
(7) Náklady na tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje jejich
zpracování. Náklady na tvorbu českých technických norem, především českých technických norem
přejímajících evropské normy, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných
ústředních správních úřadů a náklady spojené s členstvím v mezinárodních a evropských
normalizačních organizacích hradí stát.
(8) České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být
rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu.
__________________
9)

Čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady
89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu 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
Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.
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§6
Podmínky tvorby a vydávání českých technických norem
Při tvorbě a vydávání českých technických norem, jejich změnách a zrušení musí být
zajištěny následující podmínky:
a) včasné zveřejňování oznámení o připravovaných návrzích českých technických norem, jejich
vydání, změnách a zrušení ve Věstníku Úřadu,
b) jednotnost a vzájemný soulad českých technických norem a jejich soulad s právními předpisy,
c) využívání dosaženého stupně rozvoje vědy a techniky,
d) uplatňování ochrany oprávněného zájmu,
e) plnění povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, z
členství v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích a využívání výsledků
mezinárodní spolupráce,
f) projednání návrhu české technické normy, její změny nebo zrušení s každým, kdo se ve lhůtě
stanovené ve zveřejněném oznámení o zahájení zpracování návrhu české technické normy nebo o
návrhu na změnu nebo zrušení české technické normy přihlásí u osoby uvedené v tomto oznámení,
nebo s každým, kdo zašle své stanovisko ke zveřejněnému návrhu ve lhůtě stanovené v oznámení o
jeho zveřejnění,
g) zrušení české technické normy, které bylo projednáno podle písmene f), pokud neodpovídá
podmínkám stanoveným pod písmeny b) až d),
h) řádná distribuce vydaných českých technických norem a jejich změn do dvou týdnů po doručení
objednávky.
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