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Pokyn k podání  žádosti o udělení souhlasu k rozmnožování a rozšiřování (citování) 

částí českých technických norem a technických normalizačních informací 

dle §5, odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

Ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

vyplývá, že každý, kdo chce rozmnožovat a rozšiřovat části české technické normy, je povinen požádat Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (prostřednictvím České agentury pro 

standardizaci) o udělení souhlasu. 

1. Kdy není třeba o souhlas žádat 

- když celkový rozsah použitých pasáží nepřesáhne 1 A4 

- když cituji bibliografické údaje o ČSN a/nebo části ČSN, které jsou běžně veřejně přístupné, tzn. 

předmluva, evropská předmluva, obsah, předmět normy  

- když uvádím odkazy na jednotlivé články, tabulky 

- když parafrázuji ČSN 

- v případě, kdy ČSN nebo TNI uvádí, že text, obrázek, tabulka atd. musí být z hlediska dodržování 

bezpečnosti uvedený na výrobku, případně v návodu k tomuto výrobku. 

Ve všech jiných případech je třeba o souhlas žádat prostřednictvím formulářů: 

2. Žádost o souhlas s rozmnožováním a rozšiřováním - bezúplatně 

Lze použít v případech, kdy cituji za účelem: 

- výchovy a vzdělávání nekomerčního charakteru 

- vypracování a obhajoby závěrečné práce na školách nekomerčního typu 

 

3. Žádost o souhlas s rozmnožováním a rozšiřováním - za úplatu 

Je třeba použít ve všech ostatních případech neuvedených v bodě 2 

Minimální výše poplatku je 5,- Kč bez DPH za stranu použitých citací a to u produktů a služeb nekomerčního 

charakteru. U produktů a služeb komerčního charakteru se výše poplatku odvíjí od podoby výsledného 

produktu nebo služby a je vyjednávána individuálně. 

4. Z normy nesmí být použito více než 25% jejího rozsahu a zároveň použité pasáže nesmí tvořit více 

než 25% rozsahu nového produktu. 

 

5. Žádosti podepsané elektronicky nebo s naskenovaným podpisem jsou přijímány v elektronické 

podobě na adrese info@agentura-cas.cz. Případné konzultace poskytuje Zákaznické centrum ČAS na 

téže adrese, příp. telefonicky na 221 802 130. 

Pokud jsou splněny všechny náležitosti žádosti, je souhlas udělován u žádostí o bezúplatné citování 

prostřednictvím potvrzujícího dopisu ihned (obvykle do 2 pracovních dní), u žádostí o citování za 

úplatu prostřednictvím smlouvy (obvykle do 10 pracovních dní). 

Odkazy: 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
- CEN-CENELEC Guide 10 Policy on dissemination, sales and copyright of CEN-CENELEC Publications 

 


