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Možnosti přístupu k normám 

V současné době je možný přístup k platným technickým 
normám dvěma způsoby: 

1. Tradiční – formou nákupu jednotlivých technických norem v 
papírové formě u distributorů technických norem (seznam je 
na webu – http://www.unmz.cz/urad/smluvni-prodejci-csn) 

2. Moderní – formou přístupu k elektronickým verzím norem 
využitím ČSN online – přístup přes webové stránky – tlačítko 
ČSN online v pravém horním rohu 
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Možnosti přístupu k normám 



ČSN - Online 

Cena přístupu je stanovena vyhláškou a je ve výši: 

 1 000 Kč – čtení norem bez možnosti tisku 

 1 500 Kč – čtení norem a tisk, o celkovém počtu do 50 stran 
ročně 

 2 500 Kč – čtení norem a tisk, o celkovém počtu do 200 stran 
ročně 

 3 500 Kč – čtení norem a tisk bez omezení počtu 

Poplatky jsou za 12 měsíců užívání. Pro jednotlivě registrované 
uživatele je možno zvolit  libovolnou možnost přístupu, pro 
firmy s více uživateli pouze první a poslední možnost (1 000 Kč 
a 3 500 Kč) (více na http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line) 



Seznam Českých technických norem 

Užitečným pomocníkem při vyhledávání českých technických 
norem je seznam norem ČSN.  

Seznam norem je přístupný na webu ČSN na adrese: 

http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line 

Seznam norem je přístupný zdarma a umožňuje jednak vyhledání 
normy a zároveň poskytne základní informace o normě včetně 
obsahu normy a předmětu normy. Z těchto informací je ve 
většině případů možno určit, zda jde o hledanou normu, nebo 
ne.  
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Vyhledávání norem 



Vyhledávání norem 

Databáze norem je umístěna na webu ÚNMZ – www.unmz.cz  

Normy je možno vyhledávat podle: 

 označení normy – při chybném zadání se norma nenalezne 

 třídicího znaku nebo jeho části (seznam tříd a skupin je v nápovědě 
vyhledávače) – nejsnadnější způsob vyhledávání 

 Věstníku vydání – vhodné kombinovat se zadáním části třídicího znaku – 
dostáváme přehled nově vydaných norem 

 názvu nebo jeho části – obtížné vzhledem k tomu, že v názvu nemusí být 
hledaný výraz v 1. pádě 

 ICS – možno zadat od 2 čísel  

 klíčových slov – obtížné – neexistuje přehled klíčových slov, nutno hledat 
intuitivně 

 nařízení vlády – při hledání norem harmonizovaných s určitým NV 
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Vyhledávání norem 

Další málo používané možnosti vyhledávání v databázi:  

 podle anglického názvu – nemusíme znát přesný výraz použitý v názvu 
normy 

 podle zapracované normy – při hledání nutno přesně zadat označení 
zapracované normy (POZOR: může existovat norma EN a norma EN ISO se 
stejným číslem) 

 podle katalogového čísla – velmi obtížné – katalogové číslo slouží jako 
jednoznačná identifikace normy a je přidělováno vzestupně bez jakékoliv 
spojitosti mezi normami 

 



Vyhledávání norem 

Některé užitečné funkce seznamu: 

Náhled normy – u většiny norem je možno kliknutím na tlačítko „Náhled“ (viz 
další obrázek – v červené elipse) získat náhled textu úvodní části normy až 
po článek 2. 

o Titulní strana normy 

o Národní předmluva 

o Titulní strana evropské normy 

o Obsah normy 

o Předmluva 

o Úvod 

o Předmět normy  

Jako příklad je uvedena norma na svařování ČSN EN ISO 6520-2. 
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Vyhledávání norem – Náhled normy (str.1) 

 



Vyhledávání norem – Náhled normy (str. 2 Národní 
předmluva) 



Vyhledávání norem – Náhled normy (str.3 Titulní 
strana evropské normy) 



Vyhledávání norem – Náhled normy (str. 4, 5 a 6  
Předmluva , obsah normy a předmět normy) 



DALŠÍ INFORMACE 

Další  podrobnější informace je možno najít na webových 
stránkách ÚNMZ: 

 

 http://www.unmz.cz/urad/produkty-a-sluzby 

 

 http://www.unmz.cz/urad/tvorba-norem 

 

 http://www.unmz.cz/urad/prostor-pro-experty 
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Česká společnost pro technickou normalizaci 
cstn@csvts.cz 
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
www.unmz.cz 
 

PODĚKOVÁNÍ 

mailto:cstn@csvts.cz
mailto:cstn@csvts.cz
mailto:cstn@csvts.cz
http://www.unmz.cz/
http://www.unmz.cz/

