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NORMY, STANDARDY 

• Obsahují ověřená řešení. 

 

• Schvalují technické normalizační 

komise. 

 

• Zpravidla nejsou zdarma dostupné. 



 

Normy v ČR 

 
 

• Státní technické normy ČSN. 

• Plynárenské normy TPG, TD a TIN. 

• Normy pro vodní (TNV) a odpadové 

hospodářství (TNO). 

• Současné podnikové normy. 

• České obranné standardy. 



Plynárenské normy TPG, TD 

a TIN 

• Informace o normách: 
        https://www.cgoa.cz/ts.platne-normativni-dokumenty/platna-tpg 

 

 

• Vydavatel: Český plynárenský svaz. 

 

• Jsou dodávány jako povinný výtisk.  
 

• Jsou k dispozici v některých knihovnách   

ČR k nahlédnutí  a lze je zakoupit u prodejců    

norem v ČR. MZK je má ve fondu. 
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Plynárenské normy TPG, TD 

a TIN 



Normy pro vodní (TNV) a 

odpadové hospodářství (TNO). 

 
• https://www.sweco.cz/nae-sluby/tvorba-

norem-pro-vodni-hospodastvi-a-ekologii/ 

 

• https://www.sweco.cz/siteassets/documents

/normy_standards/seznam-tnv_tno_2019.pdf 

 

• Vydavatel: Sweco (dříve Hydroprojekt). 

 

• Jsou k dispozici v některých knihovnách   

ČR k nahlédnutí  a lze je zakoupit u prodejců    

norem v ČR. 
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Současné podnikové normy 

• Nejsou v ČR systematicky sbírány a 

uchovávány v úplnosti v žádné instituci  

     v ČR. 

• Nejsou k dispozici v úplnosti ani  

     v České agentuře pro standardizaci. 

• Je problém se dovědět o jejich existenci, 

nejsou nikde komplexně evidovány. 

• Lze se k nim dostat pouze vyžádáním  

     u příslušné firmy. 

 

 

 

 



České obranné standardy 

http://www.oos.army.cz/ceske-obranne-

standardy 

• Zpracovává Úřad pro obrannou 

standardizaci, katalogizaci a státní 

ověřování jakosti. 

• Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné 

standardizaci, katalogizaci a státním 

ověřování jakosti výrobků a služeb určených 

k zajištění obrany státu a o změně 

živnostenského zákona. 

• Zdarma v plném textu ke stažení. 
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České obranné standardy 
Ukázka seznamu 



České obranné standardy 
Ukázka standardu ČOS 



Normy v MZK v Brně (1) 

• Uchovává československé a české normy  

       v papírové podobě od doby první republiky. 

• Uchovává i neplatné ČSN včetně oprav a změn. Ve 

fondu se nacházejí i normy zrušené před r. 1997, 

které nejsou v databázi ČSN online. 

• Po r. 2000 nedoplňovány v papírové podobě normy  

       z oblasti telekomunikací a normy v angličtině. 

• Od r. 2012 do srpna 2013 nákup tištěných norem 

pouze ve výběru. 

• Nákup tištěných v MZK ukončen v srpnu 2013,  

přístup k novým normám pouze prostřednictvím 

databáze ČSN online.  

 



Normy v MZK v Brně (2) 

• Uchovává standardy TPG (plynárenství) a TNV (vodní 

hospodářství), záznamy těchto standardů jsou v katalogu 

MZK. 

• Uchovává německé normy DIN z let 1993 – 2000, výběrově 

také z let 1978 – 1992. Tyto normy jsou v němčině, jsou 

určeny pouze k prezenčnímu studiu, nesmějí se 

rozmnožovat. 

• Normy žádejte u služby ve studovně přírodních a 

technických věd v 6. poschodí. 

• Technické předpisy doplňuje MZK výběrově, jejich záznamy 

jsou v katalogu.  

• Všechny normy jsou k dispozici pouze k prostudování ve 

studovně, nepůjčují se domů, nelze je rozmnožovat. 

• K nahlédnutí do norem či databáze ČSN online je nutné 

vlastnit platnou čtenářskou průkazku MZK.  

 



České normy a standardy  

v knihovnách ČR 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

• Buduje stále papírovou sbírku všech ČSN. 

• Má ve svém fondu standardy TPG a TNV. 

• Přístup do báze ČSN Online. 

Bývalé státní vědecké a velké odborné  a 

univerzitní knihovny:  

• ČSN online. 

• Tištěné normy nejsou léta soustavně a  

       v úplnosti doplňovány. 

 



Zahraniční normy  

v knihovnách ČR 

Originální zahraniční normy 

•      Přístupné pouze v České agentuře pro                

          standardizaci (ČAS) v Praze 

          ( zejména normy mezinárodní a  

          některé národní).    

•      Veřejné knihovny v ČR nemají ve fondu. 

Standardy odborných asociací, zejména v USA 

•     Nejsou v úplnosti dostupné v žádné       

           instituci v ČR k nahlédnutí, lze je pouze  

           koupit. 

 



Zahraniční normy zdarma 

• NISO 

    National Information Standards  

    Organization 

    https://www.niso.org/publications 

• ETSI 

    European Telecommunications  

    Standards Institute  

    www.etsi.org 

    https://www.etsi.org/standards-search#Pre-defined%20Collections 
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Normy ČSN 

• Česká agentura pro standardizaci 

• http://www.agentura-cas.cz/ 

 

• Zákon č. 22/1997 Sb. o technických 

• požadavcích na výrobky a jeho 

novelizace. 

 

• Seznam ČSN 

      http://seznamcsn.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx 
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Normy ČSN 
Návrhy norem ČSN: http://drafts.unmz.cz/ 

http://drafts.unmz.cz/
http://drafts.unmz.cz/


Normy ČSN 

,, České technické normy nebo jejich části  

vydané na jakémkoliv nosiči smějí být  

rozmnožovány a rozšiřovány jen se  

souhlasem Úřadu.“ 

 

Zákon č. 22/1997 Sb., hlava II, § 5. 



Normy ČSN 
Bezplatné normy – sponzorovaný 

přístup: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/default.aspx 



 

Seznam ČSN 
Vyhledávání 

  
Nepoužívat znaky pro rozšíření ani 

logické operátory.  



Seznam ČSN 
Hledání podle třídicího znaku 

 



Seznam ČSN 
Výběr třídicího znaku 



Seznam ČSN 
Hledání podle Mezinárodního třídění norem (ICS) 



 

Seznam ČSN 
Výsledky 

 



Seznam ČSN 
Výsledky - tisk 



Seznam ČSN 
Záznam 



 

Seznam ČSN 
Náhled 

 



Normy ČSN na portále 

Knihovny.cz 

Do vyhledávacího okna napíšete dotaz na normu ČSN (např. 

číslo normy či slova z názvu). Dotaz pak zpřesníte pomocí 

filtru „typ  dokumentu“ , kde zatrhnete „normy“.  



NORMSERVIS 

 

• https://www.normservis.cz/ 

 

• Prodej českých a zahraničních norem 

a jiné služby. 

 

• Sídlo firmy: Žďár nad Sázavou. 

 

• E-shop: https://eshop.normservis.cz/ 

 

 



NORMSERVIS 
Prodej zahraničních norem 



NORMSERVIS 
Výsledky 



NORMSERVIS 
Záznam 



ISO 

 

• International Organization for 

    Standardization 

 

 

• https://www.iso.org/home.html 

• https://www.iso.org/store.html 
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ISO 
Základní vyhledávání a výsledky 



ISO 
Záznam – 1. část 



ISO 
Záznam – 2. část 



ISO 
Pokročilé vyhledávání 



 

ISO - plnotextové vyhledávání 

https://www.iso.org/obp/ui/ 

https://www.iso.org/obp/ui/
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ISO – členové 
https://www.iso.org/members.html 

https://www.iso.org/members.html


ISO 
Informace o národním normalizačním 

úřadu 



CEN 

 

• The European Committee for 

      Standardization. 

 

• https://www.cen.eu/Pages/default.aspx 

 

• Evropské normy EN. 

https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx


 

CEN 

 



CEN 
Vyhledávání 



CEN 
Záznam 



Beuth Verlag 

• https://www.beuth.de/en 

 

 

• Vydavatel německých norem DIN. 

 

• Prodej zahraničních norem. 

https://www.beuth.de/en


Beuth Verlag 
Vyhledávání 



Beuth Verlag 
Výsledky 



Beuth Verlag 
Záznam 

 



Techstreet 

• https://www.techstreet.com/ 

• Prodej různých standardů a 

technických publikací. 

• Prodej standardů od více než 150 

vydavatelů. 

• Člen skupiny Clarivate. 

• Sídlí v Ann Arbor, USA. 

 

 

https://www.techstreet.com/


Techstreet 
Vyhledávání 



Techstreet 
Výsledky 



Techstreet 
Záznam 

 



IHS Markit 

 

• https://global.ihs.com/ 

 

• Prodej různých standardů. 

 

• Sídlí v Londýně, řada poboček 

po celém světě. 

 

https://global.ihs.com/


IHS Markit 
Vyhledávání 



 

IHS Markit 
Výsledky 

 



IHS Markit 
Záznam (1. část) 



IHS Markit 
Záznam (2. část) 



PATENTY 
Úvod 

• Patenty a užitné vzory: předměty 

průmyslověprávní ochrany. 

• Správní orgán v ČR: Úřad průmyslového 

vlastnictví v Praze (www.upv.cz). 

• Ochrana technických řešení (vynálezů). 

• Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a 

zlepšovacích návrzích. 

• Platnost teritoriálně a časově omezená 

(maximálně 20 let). 



Patenty 
Přihlašování 

 

Podmínky patentovatelnosti: 

• novost, 

• průmyslová využitelnost, 

• vynálezecká činnost. 
Před zveřejněním patentu technické řešení neprezentovat na veřejnosti. 

Patentovat nelze: 

objevy,vědecké teorie,matematické metody,  

plány, hraní her, programy počítačů, podávání 

informací, chirurgické a diagnostické metody,... 

 



Patenty 
Přihlašování a jednání s ÚPV 

Formuláře jsou na webu ÚPV, ale je  

vhodné se obrátit na specialisty: 

 

- speciální útvary na univerzitách, 

- patentové zástupce (služby na  

  komerčním základu), 

  kontakty na patentové zástupce: 

  http://www.patzastupci.cz/seznam-patentovych-zastupcu/?sort=address 



Patenty 
Vyvracení mýtů 
1. Udělení patentu samo o sobě neznamená zisk pro 

majitele. Vlastník patentu si musí sám zajistit finanční 

prospěch  (zajištění výroby a prodeje daného 

produktu, prodej patentu, souhlas s využitím patentu 

dalšími subjekty). 

       Pomoc  s nalezením investora či výrobce: 

Jihomoravské inovační centrum v Brně (www.jic.cz). 

 

2. Vlastník patentu si sám musí ohlídat, aby jeho patent 

nebyl využíván jinými subjekty bez souhlasu majitele. 

 

3. ,,Celosvětový patent“ neexistuje. Platnost patentu se 

vždy vztahuje na území jednotlivých států.   

 



Patentové databáze 

Bezplatné databáze: 

 

1. Databáze Úřadu průmyslového 

vlastnictví v Praze. 

2. Espacenet. 

3. PATENTSCOPE. 

4. DEPATISNET. 



Mezinárodní patentové 

třídění 

Poslední vydání v češtině: 

https://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridnik-

vynalezy.html 

https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn 

Různá vydání MPT v angličtině a francouzštině: 

https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ 

Různá vydání MPT v němčině: 

https://depatisnet.dpma.de/ipc/ 

 

Cooperative Patent Classification – CPC: 

https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=

en_EP 

 

 

https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn
https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
https://depatisnet.dpma.de/ipc/
https://depatisnet.dpma.de/ipc/
https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP


Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV 

Úřad průmyslového vlastnictví v Praze 

www.upv.cz 

 

 

Databáze patentů a užitných vzorů 
https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html 

https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm 

 



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV - vyhledávání  



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – výběr znaku z MPT 



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – výběr znaku z MPT 



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – záznam – 1. část 



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – záznam – 2. část 



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – seznam k tisku 



Databáze patentů a užitných 

vzorů ÚPV – viewer 



Československé a české patenty 

na portále Knihovny.cz 



Espacenet 

• https://worldwide.espacenet.com/ 

 

• Databáze obsahuje asi 120 milionů  

      patentových dokumentů z řady zemí,  

      největší volně přístupná patentová  

      databáze. 

 

• Buduje ji Evropský patentový úřad. 

      https://www.epo.org/ 

 

 

 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/


Espacenet 
Vyhledávání – nové rozhraní 



Espacenet 
Pokročilé vyhledávání 



Espacenet 
Zadání dotazu, výsledky, záznam. 



Espacenet 

Hledání podle Cooperative Patent Classification (CPC)  



 

Espacenet 
Výběr třídníku CPC 

 



Espacenet 
Filtry 



Espacenet 
Záznam 



PATENTSCOPE 

• https://www.wipo.int/patentscope/en/ 

 

• Zachycuje 92 miliony patentových 

     dokumentů. 

 

• Databázi buduje Světová organizace  

     duševního vlastnictví (WIPO). 

     https://www.wipo.int/ 

 

 

 

 

 

https://www.wipo.int/patentscope/en/


PATENTSCOPE 
Jednoduché vyhledávání 



PATENTSCOPE 

Vyhledávání - kombinace polí 



PATENTSCOPE 
Výsledky 



 

PATENTSCOPE 
Záznam 

 



DEPATISnet 

Budována Německým patentovým a  

známkovým úřadem. 

https://www.dpma.de/english/index.html 

 

 
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger 
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DEPATISnet 
Nabídka vyhledávacích masek 



 

DEPATISnet 
Vyhledávání pro začátečníky 



DEPATISnet 
Mezinárodní patentové třídění – výběr znaku 



DEPATISnet 
Výsledky 



DEPATISnet 
Záznam 



DEPATISnet 
Titulní list 

 



Kontakt 

PhDr. Martina Machátová 

 

Moravská zemská knihovna v Brně 

Tel.: 541 646 170 

E-mail: machat@mzk.cz 

 

Plánované akce MZK pro veřejnost: 

https://www.mzk.cz/kalendar 
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