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Příloha č. 2 - Licenční a technické podmínky přístupu k ČSN  

1 Předmět 

1.1 Tyto licenční a technické podmínky přístupu k ČSN se vztahují k dokumentům, 
které jsou obsaženy v databázi ČSN online. Vlastníkem dokumentů a držitelem 
copyrightu je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(ÚNMZ), v případě převzetí evropské nebo mezinárodní technické normy do 
soustavy ČSN je vlastníkem autorských práv k zapracované publikaci vydávající 
organizace. Poskytovatelem služby je pověřená organizace Česká agentura pro 
standardizaci.  

2 Právo přístupu 

2.1 Dokumenty jsou chráněné copyrightem. Každý registrovaný uživatel má právo 
používat ČSN na nejvýše dvou jím osobně a výhradně používaných počítačích (resp. 
zařízeních) a ze schválených IP adres, jejichž výčet je uveden v Příloze 1 této 
smlouvy.  

2.2 Uživatelé nemají uděleno právo ČSN tisknout. 

3 Technické podmínky 

3.1 ČSN ve formátu *pdf jsou umístěny na serveru Poskytovatele. Přístup k *pdf 
souborům podléhá autentizaci1. K ochraně souborů je použito technických prvků, 
které zabraňují neoprávněnému otevření ČSN na větším počtu počítačů, než je 
upraveno ve smlouvě. Systém této ochrany vyžaduje internetové spojení počítače 
uživatele se serverem ČSN online. 

Soubory *pdf je možné otevřít přímo ze serveru Poskytovatele nebo je možné je 
stáhnout na lokální disk osobního počítače a otevřít v offline režimu2. Takto 
používaný soubor lze otevírat na tomto registrovaném počítači po dobu 14 dní, aniž 
by byl počítač připojen na internet. Po uplynutí této doby je nutné se znovu připojit 
do systému ČSN online a otevřít některý ze stažených *pdf souborů. Tím se 
možnost otevření souboru obnoví. 

3.2 Hromadné nebo jakékoliv softwarově automatizované stahování *pdf souborů na 
lokální nebo síťové disky je zakázáno. Počet stažení je z tohoto důvodu technicky 
omezen počtem dokumentů pro jednoho uživatele za jeden den. Počet dokumentů 
je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.   

3.3 K prohlížení dokumentů vyžaduje poskytovatel použití software Acrobat Reader CZ 
verze 8 a vyšší a instalaci zásuvného modulu (tzv. plug-in) firmy FileOpen. 
Potřebný software je k dispozici ke stažení ze serveru ČSN online zdarma. Uživatel 
je povinen seznámit se s pokyny, informacemi a postupem řešení případných 

                                    
1 Autentizací se rozumí ověření identity registrovaného uživatele pomocí kontroly přidělených přístupových 
údajů a kontroly identifikačního kódu počítače, na kterém uživatel *pdf soubory otevírá. 
2 Offline režim znamená, že počítač objednatele není v daném okamžiku připojen na internet a není pro něj 
dostupný server poskytovatele. 
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problémů, které jsou uvedeny v ČSN online.  

3.4 Každý uživatel má přidělena osobní přístupová práva. Přihlašovací údaje 
(uživatelské jméno a heslo) smí uživatel používat výhradně pro svoji potřebu a 
uchovávat je bezpečným způsobem. Uživatel nesmí předávat přihlašovací údaje 
jiným osobám, vkládat je do jiného systému např. za účelem automatizovaného 
přihlašování nebo sdílení s jinými osobami. 

3.5 Založení uživatelského účtu v ČSN online bude probíhat automatizovaně tím, že se 
uživatel přihlásí do interního systému školy pomocí svého ID a použije odkaz pro 
vstup do ČSN online. Tím se založí nový uživatelský účet. Pokud je účet již založen, 
dojde přímo k přihlášení do ČSN online.  

3.6 Prostředky pro správu přístupových práv jednotlivých uživatelů nebudou 
Objednateli zpřístupněny. Založení účtu bude probíhat automatizovaně v návaznosti 
na interní systém školy a ID. Správu, pokud půjde o nezbytný neautomatizovaný 
zásah, bude provádět odpovědný pracovník České agentury pro standardizaci. 

3.7 Přístupovým jménem a heslem jsou přihlašovací údaje do interního systému školy 
(ID), kterou má registrovanou student či pedagogický pracovník v interním 
systému školy. 

3.8 Přístupové heslo není generováno systémem ČSN online, je použito heslo 
z interního systému školy.  

3.9 Studentovi, který ukončil nebo přerušil docházku, nebo pedagogickému 
pracovníkovi, kterému skončil pracovní poměr (či jiný smluvní vztah se školou), je 
Objednatel povinen odebrat přístupová práva do interního systému školy. Tím je 
ukončen i přístup do ČSN online. 

3.10 Soubory *pdf jsou opatřeny ochrannými prvky. Těmi jsou textové údaje o uživateli 
a Objednateli v záhlaví a technická omezení proti neoprávněnému šíření norem.  

3.11 Uživatel nesmí provádět žádné kroky směřující k odstranění ochranných prvků 
v souboru *pdf. Stejně tak nesmí provádět žádné kroky k dešifrování pdf nebo jiné 
činnosti směřující k narušení systému ČSN online a ochrany *pdf souborů.  

4 Ostatní ustanovení 

4.1 Žádná e-mailová adresa se nesmí v systému ČSN online vyskytovat duplicitně.  

4.2 Uživatelé budou mít v systému ČSN online uloženy e-mailové adresy, standardně 
zaregistrované studentovi či pedagogickému pracovníkovi Objednatelem v jejich 
školním interním systému, s doménou vsb.cz. 

4.3 Objednatel a jednotliví uživatelé nesmí používat systém ČSN online, technické 
normy ČSN v elektronické podobě nebo data ČSN online jiným způsobem, než je 
uvedeno v této smlouvě a v těchto licenčních a technických podmínkách.  


