
P ehled dosud vydaných
P íru ek správné praxe
v oblasti Rozm rové a
geometrické specifikace
produkt a jejich ov ování
(GPS): ást 1 – Úvod do
problematiky GPS, ást 2 –
Rozm rové tolerance podle
technických norem GPS, ást
3 – Geometrické tolerance
podle technických norem
GPS, ást 4 – Vzájemn
závislé rozm rové a
geometrické tolerance podle
technických norem GPS, ást
5 Základny a soustavy
základen pro geometrické
tolerance podle technických
norem GPS, ást 6 ISO
systém kódu pro tolerance
lineárních rozm r . Uložení
hladkých sou ástí, ást 7
Textura povrchu (drsnost,
vlnitost a základní profil).
Profilová metoda podle
technických norem GPS, ást
8 Základní požadavky na
výkresy odlitk . Porovnání
metodiky podle sou asných
norem GPS a d ív jších
norem SN 01 4470 a SN 01

Skupina specialisté Ú12133
Centrum technické normalizace

Harmonizace stávajících technických norem v lenských státech je zásadní pro odstran ní
velkého po tu p ekážek pro obchod se zbožím (volný pohyb zboží) v Evropské unii (EU). V minulosti
ukládal každý lenský stát pro všechny pr myslové výrobky odlišné technické specifikace. Rozdíly mezi
vnitrostátními technickými p edpisy však nevyhnuteln brzdí volný pohyb zboží na jednotném trhu.
Technická harmonizace na evropské úrovni proto zaru uje skute n volný pohyb pr myslových
výrobk i vysokou úrove bezpe nosti pro spot ebitele a uživatele t chto výrobk . Nedílnou sou ástí
technické harmonizace je technická normalizace a její nástroje, kterými v eské republice jsou Centra
technické normalizace

ÚNMZ (Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) v souladu se zám rem
zefektivn ní normaliza ních inností vytvá í sí spolupracujících subjekt , tzv. Center technické
normalizace (CTN). Prvo adou povinností t chto center je zajiš ování normaliza ních inností
v celém procesu tvorby technické normy, tj. od ú asti na tvorb normy od etapy schváleného
projektu v rámci mezinárodních a evropských normaliza ních organizací až po zpracování textu
normy p i jejím p ejímání do soustavy eských technických norem, ale i tvorba p vodních
eských technických norem. Tato CTN musí samoz ejm disponovat kvalifikovaným
zpracovatelským zázemím ve sv ených oborech. Uživatel CTN se aktivn ú astní v rámci
spolupráce s NNO (národními normaliza ními orgány) na technické normalizaci zejména touto
inností:

1. sleduje vývoj mezinárodní, evropské a národní technické normalizace,
2. sleduje pot eby uživatel SN ( eských technických norem) s cílem prosadit jejich oprávn né

požadavky p i tvorb evropských, mezinárodních a národních technických norem,
3. podílí se na sestavování PTN (plánu technické normalizace),
4. podílí se na innosti technických normaliza ních komisí a podle pot eby také na innosti

normaliza ních výbor NNO a Rady pro technickou normalizaci ÚNMZ v souladu se statuty t chto orgán ,
5. podílí se na tvorb evropských a mezinárodních technických norem v etn osobní i koresponden ní ú asti

na zasedáních pracovních orgán evropských a mezinárodních normaliza ních organizací,
6. vypracovává, p ípadn se podílí na zpracování odborných stanovisek, p ipomínek a dalších vyjád ení

na základ realiza ních smluv s NNO,
7. poskytuje informa ní, vzd lávací a další odborné innosti (nap . poradenské, konzulta ní, publika ní)

uživatel m technických norem, a to jak zájemc m ze soukromoprávní sféry, tak i zainteresovaným
státním orgán m, ú ad m a organizacím; za tímto ú elem má umožn n p ístup k aktuální databázi
dokument technické normalizace a návrh technických norem evropských a mezinárodních
normaliza ních organizací ve vymezeném oboru daném p edm tem jeho podnikání i innosti; na smluvní
bázi m že získávat od NNO i další informa ní podporu,

8. ve spolupráci s NNO zpracovává komplexní studie eských, evropských, mezinárodních a jiných
dokument technické normalizace a produkty usnad ující používání SN (rešerše, publikace, komentá e,
komentovaná zn ní SN apod.),

9. ve spolupráci s NNO a odborníky z ad uživatel technických norem se podílí na zabezpe ování
informovanosti technické ve ejnosti o technické normalizaci a o stavu technické normalizace
ve vymezeném oboru, daném p edm tem jeho podnikání i innosti a také na propagaci používání SN,

10. ve spolupráci s NNO se podílí na zajiš ování systematického vzd lávání uživatel a zpracovatel
technických norem.

Na základ „Provád cí smlouvy“ mezi ÚNMZ a VUT v Praze – Fakultou strojní bylo z ízeno CTN
VUT v Praze – Fakulta strojní. Pln ní výše uvedených bod zabezpe uje CTN VUT v Praze – Fakulta

strojní cestou školení, konzultací, vypracováním p íru ek, které obsahují pravidla správné praxe pro
využívání normativních dokument a jsou ur eny zejména pro malé a st ední organizace.

Kontakt:
Doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc.
Vedoucí CTN
Telefon: 224 352 621
E mail: Jaroslav. Skopal@fs.cvut.cz, ctn@fs.cvut.cz
www.ctn.fs.cvut.cz Ve spolupráci s ÚNMZ jsou zajiš ovány pro u itele st edních

a odborných škol v jednotlivých krajích kurzy, vztahující se
k základním princip m technické normalizace.


