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Centrumtechnickénormalizace
Harmonizace stávajících technických norem v ēlenských státech je zásadní pro odstranĢní
velkého poētu pƎekážek pro obchod se zbožím (volný pohyb zboží) v Evropské unii (EU). V minulosti
ukládalkaždýēlenskýstátprovšechnyprƽmyslovévýrobkyodlišnétechnickéspecifikace.Rozdílymezi
vnitrostátními technickými pƎedpisy však nevyhnutelnĢ brzdí volný pohyb zboží na jednotném trhu.
Technická harmonizace na evropské úrovni proto zaruēuje skuteēnĢ volný pohyb prƽmyslových
výrobkƽivysokouúroveŸbezpeēnostiprospotƎebiteleauživateletĢchtovýrobkƽ.Nedílnousouēástí
technickéharmonizacejetechnickánormalizaceajejínástroje,kterýmiveskérepublicejsouCentra
technickénormalizace
ÚNMZ(ÚƎadprotechnickounormalizaci,metrologiiastátnízkušebnictví)vsouladusezámĢrem
zefektivnĢní normalizaēních ēinností vytváƎí síƛ spolupracujících subjektƽ, tzv. Center technické
normalizace (CTN). PrvoƎadou povinností tĢchto center je zajišƛování normalizaēních ēinností
vcelémprocesutvorbytechnickénormy,tj.odúēastinatvorbĢnormyodetapyschváleného
projektuvrámcimezinárodníchaevropskýchnormalizaēníchorganizacíažpozpracovánítextu
normy pƎi jejím pƎejímání do soustavy ēeských technických norem, ale i tvorba pƽvodních
ēeských technických norem. Tato CTN musí samozƎejmĢ disponovat kvalifikovaným
zpracovatelským zázemím ve svĢƎených oborech. Uživatel CTN se aktivnĢ úēastní v rámci
spoluprácesNNO(národníminormalizaēnímiorgány)natechnickénormalizacizejménatouto
ēinností:
1.
2.

sledujevývojmezinárodní,evropskéanárodnítechnickénormalizace,
sleduje potƎeby uživatelƽ SN (ēeských technických norem) s cílem prosadit jejich oprávnĢné
požadavkypƎitvorbĢevropských,mezinárodníchanárodníchtechnickýchnorem,
3. podílísenasestavováníPTN(plánutechnickénormalizace),
4. podílí se na ēinnosti technických normalizaēních komisí a podle potƎeby také na ēinnosti
normalizaēníchvýborƽNNOaRadyprotechnickounormalizaciÚNMZvsouladusestatutytĢchtoorgánƽ,
5. podílísenatvorbĢevropskýchamezinárodníchtechnickýchnoremvēetnĢosobníēikorespondenēníúēasti
nazasedáníchpracovníchorgánƽevropskýchamezinárodníchnormalizaēníchorganizací,
6. vypracovává, pƎípadnĢ se podílí na zpracování odborných stanovisek, pƎipomínek a dalších vyjádƎení
nazákladĢrealizaēníchsmluvsNNO,
7. poskytuje informaēní, vzdĢlávací a další odborné ēinnosti (napƎ. poradenské, konzultaēní, publikaēní)
uživatelƽm technických norem, a to jak zájemcƽm ze soukromoprávní sféry, tak i zainteresovaným
státním orgánƽm, úƎadƽm a organizacím; za tímto úēelem má umožnĢn pƎístup k aktuální databázi
dokumentƽ technické normalizace a návrhƽ technických norem evropských a mezinárodních
normalizaēníchorganizacívevymezenémoborudanémpƎedmĢtemjehopodnikáníēiēinnosti;nasmluvní
bázimƽžezískávatodNNOidalšíinformaēnípodporu,
8. ve spolupráci s NNO zpracovává komplexní studie ēeských, evropských, mezinárodních a jiných
dokumentƽtechnickénormalizaceaproduktyusnadŸujícípoužíváníSN(rešerše,publikace,komentáƎe,
komentovanáznĢníSNapod.),
9. ve spolupráci s NNO a odborníky z Ǝad uživatelƽ technických norem se podílí na zabezpeēování
informovanosti technické veƎejnosti o technické normalizaci a o stavu technické normalizace
vevymezenémoboru,danémpƎedmĢtemjehopodnikáníēiēinnostiatakénapropagacipoužíváníSN,
10. ve spolupráci s NNO se podílí na zajišƛování systematického vzdĢlávání uživatelƽ a zpracovatelƽ
technickýchnorem.

Na základĢ „ProvádĢcí smlouvy“ mezi ÚNMZ a VUT vPraze – Fakultou strojní bylo zƎízeno CTN
VUT vPraze– Fakulta strojní. PlnĢní výše uvedenýchbodƽ zabezpeēuje CTN VUT vPraze – Fakulta
strojní cestou školení, konzultací, vypracováním pƎíruēek, které obsahují pravidla správné praxe pro
využívánínormativníchdokumentƽajsouurēenyzejménapromaléastƎedníorganizace.
Kontakt:
Doc.Ing.JaroslavSkopal,CSc.
VedoucíCTN
Telefon:224352621
EͲmail:Jaroslav.Skopal@fs.cvut.cz,ctn@fs.cvut.cz
www.ctn.fs.cvut.cz

PƎehled dosud vydaných
PƎíruēek správné praxe
voblasti RozmĢrové a
geometrické
specifikace
produktƽ a jejich ovĢƎování
(GPS): ást 1 – Úvod do
problematiky GPS, ást 2 –
RozmĢrové tolerance podle
technických norem GPS, ást
3 – Geometrické tolerance
podle technických norem
GPS, ást 4 – VzájemnĢ
závislé
rozmĢrové
a
geometrické tolerance podle
technických norem GPS, ást
5 Ͳ Základny a soustavy
základen pro geometrické
tolerance podle technických
norem GPS, ást 6 Ͳ ISO
systém kódu pro tolerance
lineárních rozmĢrƽ. Uložení
hladkých souēástí, ást 7 Ͳ
Textura povrchu (drsnost,
vlnitost a základní profil).
Profilová metoda podle
technických norem GPS, ást
8 Ͳ Základní požadavky na
výkresy odlitkƽ. Porovnání
metodiky podle souēasných
norem GPS a dƎívĢjších
noremSN014470aSN01

Ve spolupráci s ÚNMZ jsou zajišƛovány pro uēitele stƎedních
a odborných škol vjednotlivých krajích kurzy, vztahující se
k základnímprincipƽmtechnickénormalizace.

