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Vysvětlení ke změně označení českých technických norem v návaznosti na 
přejímané dokumenty 

MPN 1 uvádí v článku 8.1.4 Změny evropských nebo mezinárodních norem, kterými se mění název 
normy postup, jímž se provádí potřebná změna názvu příslušné ČSN vyvolaná změnou názvu přejíma-
ného dokumentu. Obdobný postup se aplikuje také v případě potřeby změny označení. 

Jestliže je nezbytné zavést do národní soustavy evropskou normu přejímající mezinárodní normu, která 
je v době vydání evropské normy již zavedena do národní soustavy jako ČSN ISO, resp. ČSN IEC, pro-
vede se to formou národní změny k již vydané ČSN ISO, resp. ČSN IEC. V rámci vydání této národní 
změny již dojde ke změně označení tak, aby příslušná ČSN dále nesla označení přejímané evropské 
normy. 

PŘÍKLADY:  

Do národní soustavy je zavedena norma ISO 1234:RRRR pod označením ČSN ISO 1234:XXXX. Po vydání uvedené 
ČSN byla na evropské úrovni vydána norma EN ISO 1234:RRRR, která přejímá normu ISO 1234:RRRR. Evropská 
norma EN ISO 1234:RRRR se zavede do národní soustavy vydáním národní změny s již novým označením: ČSN EN 
ISO 1234:XXXX/Z1:YYYY (idt EN ISO 1234:RRRR). 

Do národní soustavy je zavedena norma IEC 61234:RRRR pod označením ČSN IEC 61234:XXXX. Po vydání uve-
dené ČSN byla na evropské úrovni vydána norma EN 61234:RRRR, která přejímá normu IEC 61234:RRRR. Evrop-
ská norma EN 61234:RRRR se zavede do národní soustavy vydáním národní změny s již novým označením: ČSN 
EN 61234:XXXX/Z1:YYYY (idt EN 61234:RRRR). 

Jestliže jsou k evropským normám zavedeným takto do národní soustavy následně vydávány změny, 
přejímají se do soustavy ČSN pod označením např. ČSN EN ISO 1234:XXXX/A1:YYYY, resp. ČSN EN 
61234:XXXX/A1:YYYY. Zkrácené označení viz MPN 1:2011, článek 8.1.1 b). 

V případě, že evropská norma byla zavedena do národní soustavy formou národní změny dříve používa-
ným postupem, tedy aniž došlo ke změně označení, provede se změna označení při přejímání nejbližší 
změny nebo opravy. 

Obdobný postup lze využít také v případech, kdy evropská norma byla bez náhrady zrušena, ale přejí-
maná mezinárodní norma zůstává platná. V takových případech, jestliže existují důvody pro uchování 
platnosti příslušné ČSN, je potřeba národní změnou provést změnu označení z ČSN EN ISO na ČSN 
ISO, resp. z ČSN EN na ČSN IEC. 


