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info@kverulant.org

Od: jan.jasny@centrum.cz
Odesláno: sobota 6. listopadu 2021 19:59
Komu: info@kverulant.org
Předmět: Fwd: Re: Odpověď: dotaz
Přílohy: priloha.gif

  
Dobry den, 
  
poradite, prosim, jak ziskat plne zneni nize zminene normy? 
  
  
  
Diky, 
Jan Jasny 
  
  
  
______________________ Původní zpráva: ________________________ 
> Od: info@agentura-cas.cz 
> Komu: jan.jasny@centrum.cz 
> Datum: 05.11.2021 14:14 
> Předmět: Re: Odpověď: dotaz 
> 
Dobrý den,  
 
lituji, ale žádáte na špatném místě, jak jsem již vysvětlila níže.  
Technické normy jsou obecně nezávazné a nesmějí být poskytovány zdarma. Pokud je odkaz na normu v právním 
předpise (zákoně, vyhlášce) a norma se tak stává závaznou, zpřístupníme ji veřejnosti, pokud nám k tomu dá tvůrce 
právního předpisu pokyn.  
Svévolně na základě vlastního uvážení rozhodně normy zdarma neposkytujeme, ať už je důvod žadatele jakýkoliv. 
Jako státní příspěvková organizace si nemůžeme dovolit jednat v rozporu s nařízeními nadřízené organizace, které 
jsou pro nás závazné.  
 
Nejjednodušším způsobem, jak se k textu normy dostat, je si ji prezenčně prostudovat - to znamená např. v Národní 
technické knihovně nebo v naší studovně. Normu si tedy nemusíte nutně kupovat.  
 
Pokud se Vám jedná o princip a domníváte se, že by norma měla být závazná nebo již nějakým způsobem závazná 
je, a měla by tedy být zpřístupněna, nezbyde Vám nic jiného, než se obrátit na tvůrce příslušných právních předpisů.  
 
S pozdravem  
 
Ing. Ivana Kolínská  
vedoucí oddělení péče o zákazníky 
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Od:        <jan.jasny@centrum.cz>  
Komu:        <info@agentura-cas.cz>  
Datum:        05.11.2021 10:01  
Předmět:        Re: Odpověď: dotaz  

 

Dobry den. 
  
seznamit se s nize uvedenym platnym pravnim predpisem potrebuji z duvodu nutnosti overit postup 
mestskeho uradu. 
  
Bez moznosti se s obsahem normy jsem kracen na svych pravech ve veci nemoznosti podani pripadne 
stiznosti v pripade, ze postup MeU by byl ve veci schvaleni stavby detskeho hriste v rozporu se zavaznymi 
platnymi pravnimi predpisy, 
  
Proto opakovane zadam o zaslani nize uvedene platne normy. 
  
  
Jan Jasny 
Spanielova 1310 
Praha 6 
______________________________________________________________ 
> Od: info@agentura-cas.cz 
> Komu: jan.jasny@centrum.cz 
> Datum: 25.10.2021 10:00 
> Předmět: Odpověď: dotaz 
> 
 
Dobrý den,  
 
podle informací, které máme k dispozici od jednotlivých sponzorů, uvedená norma není závazná. Ani jeden ze 
sponzorů (vesměs ministerstev) ve "svém" seznamu závazných norem neuvedl právní předpis ČR, ve kterém by byl 
odkaz na tuto normu.  
Pokud jste přesvědčen o tom, že norma závazná je - tzn. existuje výlučný odkaz na tuto normu v konkrétním zákoně 
nebo vyhlášce, obraťte se na tvůrce tohoto právního předpisu - konkrétní ministerstvo.  
Ukáže-li se, že požadavek na zpřístupnění této normy je oprávněný, normu na základě žádosti ministerstva 
zpřístupníme.  
Pokud se požadavek ukáže jako neoprávněný, normu lze získat pouze za poplatek.  
 
S pozdravem  
 
Ing. Ivana Kolínská  
vedoucí oddělení péče o zákazníky 
 
Česká agentura pro standardizaci 
Biskupský dvůr 1148/5 ↔ 110 00 Praha 1  
Pracoviště: Na Žertvách 132/24, Praha 8 
tel: 221 802 802, 221 802 130 
info@agentura-cas.cz ↔ www.agentura-cas.cz  
 
 
 
 
 
Od:        <jan.jasny@centrum.cz>  
Komu:        <info@agentura-cas.cz>  
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Datum:        25.10.2021 09:41  
Předmět:        dotaz  

 
  
 
 
----------  
Dobry den, 
  
zaregistroval jsem se na  serveru sponzorovaného přístupu ČSN online, protoze potrebuji ziskat na zaklade novely 
zakona  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, podepsane 19. listopadu 2020  presidentem republiky akualni zneni 
normy  ČSN EN 1176-1  - všeobecné bezpečnostní požadavky na zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště  
  
  
Na webu http://sponzorpristup.agentura-cas.cz jsem vyse uvedenou normu nenalezl, zadam o sdeleni, jak aktualni zneni vyse 
uvedeneho zavazneho platneho pravniho predpisu bezplatne ziskat. 
  
  
Jan Jasny 
Spanielova 1310 
P-6 
  
 Reporting-MTA: dns; gmmr2.centrum.cz 
X-Postfix-Queue-ID: 34A7D6001621 
X-Postfix-Sender: rfc822; jan.jasny@centrum.cz 
Arrival-Date: Fri, 22 Oct 2021 10:01:12 +0200 (CEST) 
 
Final-Recipient: rfc822; nfo@agentura-cas.cz 
Original-Recipient: rfc822;nfo@agentura-cas.cz 
Action: failed 
Status: 5.0.0 
Remote-MTA: dns; ax.virusfree.cz 
Diagnostic-Code: smtp; 550 nfo@agentura-cas.cz... No such user 
 
 
[příloha priloha odstraněna uživatelem Ivana Kolinska/CSNI]  


