
ČESKÁ SPOLEČNOST  

PRO TECHNICKOU NORMALIZACI 

a 

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, 

METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ  

Vás zvou na seminář 

Novinky v technické 

normalizaci 

který se koná 

18. června 2013 

v ÚNMZ, zasedací místnost LIST 

Biskupský dvůr 5, Praha 1 

 
Seminář je určen pro všechny osoby, které při své 

práci používají harmonizované technické normy 

v kombinaci se systémem přístupu k normám ČSN 

Online.  

Seminář je určen rovněž všem zájemcům o tech-

nickou normalizaci ve spojení s moderními techno-

logiemi (biomimetikou a nanotechnologiemi) z řad 

odborné veřejnosti. 

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 

9:30 – 10:00  Registrace účastníků  

10:00 – 10:10  Zahájení semináře 

   ing. Václav Voves, ČSTN 

10:10 – 12:30  Přednášky a diskuse  

 

Analýza rizika v nových technologiích  

 Biomimetika  

 Nanotechnologie 

Přiblížení problematiky rizik v dnešní době často zmiňovaných a perspektivních techno-
logiích 

Ing. Jaroslav Skopal, CSc., ÚNMZ Praha 

Informační portál – normy a předpisy  

Praktické informace a rady pro uživatele Informačního portálu, výhledy na další rozšíření 

Ing. Marie Bačáková, ITC Zlín 

Výuka technické normalizace  

Informace o novinkách v oblasti na evropské a národní úrovni 

Ing. Václav Voves, ÚNMZ Praha 

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 60434-011 / 0100, 
variabilní symbol 2510113 

 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 MV ČR VSP/1-806/90-R 
Účastník souhlasí se zařazením údajů z této přihlášky do evidence ČSTN a k zasílání dal-
ších informací. 

 

 

 

TECHNICKÉ NORMY V PRAXI 

 


