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CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE
Podmínky používání a práce s technickými normami a technickými předpisy stanovuje zákon o technických požadavcích na výrobky
č. 22/1997 Sb.
Státní zkušebna strojů a.s. z pověření Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) je od 1. ledna
2009 smluvně pověřena vykonávat v ČR funkci Centra technické normalizace (CTN) registrační číslo 2017/0043/SC v oblasti své
působnosti.
Z pozice CTN je Státní zkušebna strojů a.s. pověřena zabezpečováním regionální a mezinárodní spolupráce při tvorbě norem CEN,
CENELEC, ISO a IEC v oboru zemědělských a lesnických strojů, traktorů, potravinářských strojů, zavlažovací techniky, elektrických
spotřebičů používaných v zemědělství, strojů a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a
povrchovou těžbu a elektrických nebo motorových čistících spotřebičů, a dalších.
CTN zabezpečuje konkrétní práce v mezinárodních organizacích ve spolupráci s výrobci, jejich sdruženími a dalšími normalizačními
pracovišti.

CTN NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY
♦ informace z interní databáze norem a předpisů
♦ poradenství v oblasti právní a věcné problematiky technické normalizace
♦ informace o výsledcích a postupu prací v dále uvedených mezinárodních organizacích
♦ účast v připomínkovém řízení při tvorbě norem a na mezinárodních zasedáních

PŮSOBNOST CTN V MEZINÁRODNÍCH NORMALIZAČNÍCH ORGANIZACÍCH

CEN/TC 144 – Zemědělské a lesnické stroje a traktory
CEN/TC 151 – Stroje a zařízení pro zemní a stavební
práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot –
Bezpečnost
CEN/TC 153 – Potravinářské stroje
CEN/TC 213 – Ruční nářadí. Bezpečnost
CEN/TC 255 – Ruční mechanické nářadí. Bezpečnost
CEN/TC 301 – Elektricky poháněná silniční vozidla
CEN/TC 334 – Zavlažovací technika

CEN/TC 337 – Stroje a zařízení pro zimní údržbu a
úpravu vozovek
CEN/TC 354 – Bezkabinová terénní motorová vozidla pro
transport osob a zboží – požadavky na bezpečnost,
vlastnosti a zkoušky
ISO/TC 23 – Zemědělské a lesnické stroje a traktory
ISO/TC 127 – Stroje pro zemní práce
ISO/TC 191 – Pasti na zvířata/savce
ISO/TC 195 – Stavební stroje a zařízení používaná ve
stavebnictví
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