
ČESKÁ SPOLEČNOST  

PRO TECHNICKOU NORMALIZACI 

a 

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, 

METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ  

Vás zvou na seminář 

České normy 2016 

který se koná 

22. listopadu 2016 

v konferenčním centru ÚNMZ,  

Biskupský dvůr 5, Praha 1 

 
Seminář doporučujeme všem osobám, které při své 

práci přicházejí do styku s technickými normami 

z uvedených oblastí i osobám, které se zajímají o 

přednášenou problematiku nebo o technickou nor-

malizaci vůbec.  

Seminář by měl přinést aktuální informace 

z jednotlivých oddělení OTN, informaci o stávají-

cích a nových funkcionalitách ČSN online. Další 

přednáška poskytne informace, jakým způsobem 

se využívají normy ve strojírenském podniku a po-

slední přednáška se zaměří na naši spolupráci 

s normalizátory z Bavorska. 

Seminář je určen pracovníkům technické normali-

zace, technické přípravy výroby, obchodního úse-

ku, řízení kvality, projektantům, konstruktérům a 

technologům, učitelům odborných škol, všem zá-

jemcům o technickou normalizaci a související ob-

lasti, ale i zájemcům z malých a středních podniků. 

PROGRAM   SEMINÁŘE 

9:30 – 10:00  Registrace účastníků  
10:00 – 10:10  Zahájení semináře 
10:10 – 14:00  Přednášky a diskuse  

Aktuální informace z technické normalizace 
Zástupci OTN ÚNMZ  

ČSN online – Víte už o něm všechno? 
Ing. Jiří Křivánek, ÚNMZ Praha 

Využití norem ve strojírenské podniku 
Ing. Zdeněk Beran, ŽĎAS Žďár nad Sázavou 

Spolupráce s DIN ANP 
Ing. Václav Voves, ČSTN 

Diskuse bude zařazena po ukončení každé přednášky. Pořadatel si vyhrazuje právo 

změnit v případě nutnosti pořadí přednášek. 

Účastnický poplatek:  
základní 500,- Kč  

Hrazení poplatku:  

 převodem na účet u Komerční banky, Praha 1 
číslo účtu 60434011 / 0100, 
variabilní symbol 2510316 

 poštovní poukázkou typu A na výše uvedený účet 

 hotově při prezenci  

Uhrazení poplatku prokažte při prezenci příslušným dokladem. 

Cena je stanovena dohodou. ČSTN není plátcem DPH  

ČSTN: IČ 538 868, DIČ CZ 538 868; registrace ve spolkovém rejstříku u Městského soudu 
v Praze, identifikační číslo 005 38 868  

Účastník souhlasí se zařazením údajů z této přihlášky do evidence ČSTN a k zasílání dal-
ších informací. 
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