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 Podací místo: 
 Česká agentura pro standardizaci, s.p.o. 
 Biskupský dvůr 1148/5 
 110 00  Praha 1 

Žádost o zpřístupnění českých technických norem a jiných technických dokumentů 

podle § 6b zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 526/2020 Sb. 

Identifikace žadatele: 

Název: 

Adresa: 

IČO: 

Datová schránka: 

Sigla: 

Osoba pověřená / zmocněná k jednání za žadatele: 

Jméno: 

Funkce: 

E-mail: 

Telefon: 

Žadatel prohlašuje, že: 

 je provozovatelem knihovny podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb knihovní
zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 má zájem umožnit přístup k ČSN prostřednictvím služby ČSN online uživatelům
služeb knihovny;

 se seznámil s Podmínkami používání služby ČSN online, které jsou Přílohou 2 této
žádosti a s těmito Podmínkami podpisem této žádosti vyslovuje souhlas;

 se seznámil s Pravidly ochrany osobních údajů, které jsou Přílohou 3 této žádosti a s
těmito Pravidly podpisem této žádosti vyslovuje souhlas.

V _________________, dne __________ 20__ 

Za žadatele: 

__________________________ 
podpis zmocněné / pověřené osoby 
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Přílohy: 

Příloha 1 – Údaje pro zpřístupnění služby ČSN online 
Příloha 2 – Podmínky používání služby ČSN online 
Příloha 3 – Pravidla ochrany osobních údajů 
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Příloha 1 - Údaje pro zpřístupnění služby ČSN online 

Účinnost žádosti od dne přijetí poplatku na účet poskytovatele 

Délka předplatného 12 měsíců 

Počet povolených zařízení 

Limit denního počtu otevření nebo stažení ČSN bez limitu 

Tisk bez možnosti tisku 

E-mailová adresa pro přihlášení do služby 

Kontaktní osoba na straně žadatele 

Kontaktní e-mailová adresa na straně žadatele 

Telefon kontaktní osoby na straně žadatele 

Výše poplatku 

Příloha 2 – Podmínky používání služby ČSN online 

Podmínky používání služby ČSN online jsou dostupné ke stažení: 
https://www.agentura-cas.cz/wp-content/uploads/CAS-Podminky_pouzivani_od_2021.pdf 

Příloha 3 – Pravidla ochrany osobních údajů 

Pravidla ochrany osobních údajů jsou dostupná ke stažení:  
https://www.agentura-cas.cz/wp-content/uploads/CAS-Pravidla_ochrany_osobnich_udaju_GDPR_2021.pdf 

https://www.agentura-cas.cz/wp-content/uploads/CAS-Podminky_pouzivani_od_2021.pdf
https://www.agentura-cas.cz/wp-content/uploads/CAS-Pravidla_ochrany_osobnich_udaju_GDPR_2021.pdf

	Text1: 
	Text3: 
	Text5: 
	Text2: 
	Text4: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 2
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 


