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Změny ve způsobu distribuce technických norem
Na základě Sdělení (pod č. 438/2008 zveřejněné částkou č. 141/2008 Sbírky zákonů CR) Ministerstva
průmyslu a obchodu o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace,
zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem byl Český normalizační institut (ČNI)
zrušen k 31.12.2008. Datum účinnosti Sdělení je od 17. prosince 2008.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zde sděluje (na základě § 5 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů), že je tímto zrušen ČNI a v souvislosti s tím tudíž i jeho pověření k činnostem při
zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem.
Tvorbu a vydávání českých technických norem s účinností od 1. ledna 2009 v souladu s § 5 odst. 6
zákona zabezpečuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ).
V souvislosti s tím se vytváří síť tzv. spolupracujících subjektů (Center technické normalizace), která se
budou účastnit na tvorbě, zpracování a distribuci technických norem.
Veškeré podrobnosti včetně ceníku a nových (aktuálních) podmínek zajištění přístupu k technickým
normám pro uživatele z řad jednotlivých osob i podniků jsou k dispozici na www.unmz.cz nebo přímo v
informačním centru ÚNMZ, pro informaci přinášíme pouze výtah z tohoto ceníku pro normy přístupné
elektronicky:
Systém ČSN online pro firmy:
Firma platí za počet uživatelů, uvedených ve smlouvě. Poplatek se platí jednou ročně a je stanoven za
jeden kalendářní rok a za jednoho uživatele:
 za 1 uživatele, který může normy pouze číst na monitoru počítače, platí firma 1000,-Kč
 za 1 uživatele, který může normy také vytisknout na své tiskárně, platí firma 3500,-Kč za rok.
Systém ČSN online pro jednotlivce:
V systému pro jednotlivce jsou zahrnuty obě výše uvedené varianty, a navíc další dvě:
 Možnost prohlížení a tisku norem s limitem do 50 stránek za rok za 1500,-Kč.
 Možnost prohlížení a tisku norem s limitem do 200 stránek za rok za 2500,-Kč.
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