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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSTN
V ROCE 2014 A V PRVNÍM POLOLETÍ 2015
1. Základní údaje
1.1. Výbor ČSTN
Činnost České společnosti pro technickou normalizaci, z.s., řídí výbor zvolený na 23.
Valné hromadě v r. 2013 v souladu se Stanovami ČSTN a s usnesením Valné hromady.
Účetnictví vede účtárna ČSVTS, která rovněž vypracovává daňové přiznání pro FÚ.
Hospodaření společnosti kontroluje auditorka ČSTN.
Členové výboru se setkávají osobně zpravidla u příležitosti seminářů pořádaných ČSTN
nebo také individuálně. Jinak jsou všichni členové výboru trvale ve vzájemném kontaktu
prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, což kromě jiného umožňuje
operativních řešení všech záležitostí.
Správu sekretariátu Společnosti a agendu s tím spojenou zajišťuje jednatel JUDr. Jiří Kult.
Kancelář ČSTN se nachází v sídle ČSVTS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1v budově C ve
třetím patře, číslo dveří 347. Jednatel je v kanceláři přítomen nepravidelně podle potřeby,
zpravidla jednou týdně a proto je třeba osobní návštěvu dohodnout předem. V kanceláři je
k dispozici fax a elektronická pošta, která se automaticky přeposílá do schránky přístupné
z domácího počítače jednatele. K dispozici je mobilní telefon. V hale recepce v budově
ČSVTS má ČSTN svou poštovní schránku, kam se ukládají došlé písemnosti. Elektronické
komunikační prostředky umožňují operativní spojení a usnadňují vyřízení dotazů, připomínek
a žádostí, snadný kontakt mezi členy výboru i s členy ČSTN a s ČSVTS a možnost rychlého
projednání všech skutečností a řešení případných problémů. Kromě racionalizace práce to
přináší i úspory na nákladech.

1.2. Spolupráce s ČSVTS
JUDr. Jiří Kult je pověřen zastupováním ČSTN na Valné hromadě Českého svazu
vědeckotechnických společností, jehož je ČSTN zakládajícím členem, a byl rovněž zvolen za
člena Návrhové komise pro základní dokumenty ČSVTS, což mimo jiné umožňuje úzký
kontakt s předsednictvem ČSVTS a pravidelný přístup k informacím o činnosti ČSVTS a to
včetně Domů techniky.

1.3. Webové stránky ČSTN

ČSTN má vlastní webové stránky http://www.cstn.cz, kde jsou uvedeny všechny základní
dokumenty a informace o ČSTN, program činnosti, přihlášky na semináře a Zpravodaj ČSTN
ve formátu.pdf. Jsou tam také uvedeny odkazy na spolupracující sdružení a instituce
především na ÚNMZ.
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1.4. Členská základna ČSTN
Počet evidovaných členů ČSTN k 31. 12. 2014 činil 138 osob fyzických a 5 osob
právnických. Členské příspěvky za r. 2014 zaplatily všechny osoby právnické (ÚNMZ tak
činí „v naturáliích“ zejména poskytováním zdarma svých prostor) a 11 osob fyzických, které
nejsou zaměstnanci zmíněných právnických osob. Z jednotlivých evidovaných členů ČSTN
tak zaplatilo za r. 2014 členské příspěvky celkem 30 fyzických osob.
V této souvislosti je třeba dodat, že v souladu s usnesením 19. Valné hromady lze přiznat
práva člena ČSTN podle Stanov ČSTN, zejména právo hlasovat na Valné hromadě, pouze
těm členům, kteří splnili své závazky podle Stanov, tedy i uhrazení členského příspěvku na
běžný rok. Stejně tak lze poskytnout snížené vložné na semináře pouze těm členům, kteří
uhradili členský příspěvek.

1.5. Pobočný spolek ČSTN
Při DT Ostrava pracuje samostatně Komise technické normalizace při SMS VTSaP.
Zpráva o její činnosti bude uvedena ve Zpravodaji ČSTN.

2. Činnost výboru ČSTN
2.1. Úkoly uložené 24. VH ČSTN
Na 24. Valné hromadě konané dne 12. 06. 2014 bylo výboru ČSTN uloženo zajistit
v následujícím období plnění zejména těchto bodů:
a) zveřejnit ve Zpravodaji ČSTN dokumenty schválené 24. Valnou hromadou;
b) zajistit plnění Programu činnosti ČSTN v roce 2014/2015;
c) pokračovat ve vydávání Zpravodaj ČSTN;
d) spolupracovat s ÚNMZ včetně koordinace přednášek, seminářů a dalších činností;
e) připravit 25. Valnou hromadu;
f) zapracovat podněty z diskuse na VH do činnosti ČSTN.
Všechny body tohoto usnesení byly splněny. Dokumenty z 24. Valné hromady byly
zveřejněny ve Zpravodaji ČSTN č. 59.

2.2. Další otázky řešené výborem ČSTN
a) úprava stanov ČSTN tak, aby byly v souladu s novým Občanským zákoníkem;
b) hodnocení uskutečněných seminářů;
c) obsah a zaměření připravovaných seminářů s ohledem na aktuální potřeby a zájem;
d) zaměření přednášek na seminářích;
e) spolupráce ČSTN s ÚNMZ;
f) spolupráce a účast delegace ČSTN a přednesení příspěvků na zasedáních partnerského
Německého výboru DIN pro normalizační praxi DIN-ANP-AKN;
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g) hospodaření a stav finančních prostředků ČSTN;
h) členská základna, placení příspěvků;
i) příspěvky o činnosti ČSTN do Zpravodaje ČSVTS;
j) běžná agenda ČSTN;
k) návrhy na zaměření činnosti ČSTN.

3. Plnění programu na r. 2014 a první pololetí 2015:
3.1. Úprava stanov ČSTN
Zákon č.89/2012 Sb. Občanský zákoník mění dosavadní označení občanské sdružení na název
zapsaný spolek a zavádí některé další změny. Z tohoto zákona také vyplývá povinnost upravit
příslušným způsobem stanovy a předat je k registraci do veřejného rejstříku a to nejpozději do
31. 12. 2015.
Jednatel ČSTN JUDr. Jiří Kult proto vypracoval návrh nových Stanov ČSTN vyhojujících
požadavkům tohoto zákona. Autor přitom také přihlédl k formulacím použitým ve stanovách
ČSVTS (Českého svazu vědeckotechnických společností), jehož je ČSTN zakládajícím
členem a také SNČR (Syndikátu novinářů ČR) a rovněž k názoru odborné advokátní
kanceláře. Návrh nových stanov byl projednán ve výboru ČSTN a po schválení Valnou
hromadou bude předán k zápisu do veřejného rejstříku.

3.2. Semináře a konference
1) ČESKÉ NORMY (seminář přesunutý z r. 2013)

Číslo: 251-01-14: dne 23. 04. 2014, ÚNMZ, Biskupský dvůr, Praha
Počet účastníků: 19
Odborný garant: Ing. Václav Voves
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

2) NOVINKY V TECHNICKÉ NORMALIZACI

Číslo: 251-02-14: dne 12. 06. 2014, ÚNMZ, Biskupský dvůr, Praha
– zrušeno konání, přihlášeno pouze 5 přihlášených účastníků
Odborný garant: Ing. Václav Voves
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

3) EVROPSKÉ NORMY V TECHNICKÉ PRAXI 2014
Číslo: 251-03-14: dne 15. – 16. 09. 2014, hotel Bermuda, Znojmo
Počet účastníků: 19
Odborný garant: Josef Oboňa, d. t.
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

4) ČESKÉ NORMY 2014

Číslo: 251-04-14: xx. 10. 2014, ÚNMZ, Biskupský dvůr, Praha
– zrušeno z organizačních důvodů
Odborný garant: ing. Václav Voves
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult
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5) SEMINÁŘ ČSTN a DIN ANP a TNK 62 OCEL

Číslo: 251-01-15: dne 24. – 25. 03. 2015, Hotel Purkmistr Plzeň – Černice
Počet účastníků: 30
Odborný garant: ing. Václav Voves
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

3.3. Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce probíhala zejména formou vzájemné výměny informací, odborných
dílčích konzultací, osobní účastí delegace ČSTN a přednesením referátů na společných
jednáních s Německým výborem DIN pro normalizační praxi DIN-ANP-AKN (Deutsches
Institut für Normung e. V., Ausschuß Normenpraxis, Arbeitskreis Nürnberg für Bayern);
Členové ČSTN se zúčastnili následujících zasedání:
 287. Zasedání proběhlo v Herzogenaurachu 24/6 2014. Zasedání se zúčastnil předseda
ČSTN ing. Václav Voves a ing. Gustav Chwistek.
 288. Zasedání se konalo v Pegnitz 25/9 2014. Zasedání se zúčastnil předseda ČSTN
ing. Václav Voves
 289. Zasedání se konalo v Norimberku 5/12 2014. Zasedání se zúčastnil předseda
ČSTN ing. Václav Voves a ing. Gustav Chwistek
 290. Zasedání se uskutečnilo dne 25. 3. 2015 jako součást dvoudenního semináře
ČSTN Společné zasedání TNK 62 ocel a DIN ANP v krásném prostředí Hotelu
Purkmistr v Plzni. V rámci zasedání byly kromě projednání výsledků vzájemné
spolupráce a dalších obvyklých bodů programu předneseny zajímavé referáty.
Např. p. Haake: Světový den normalizace, p. Bosman: Databanka surovin, Ing. J.
Kratochvíl: Nové úkoly ÚNMZ, p. Oswald: Skupina GPS, p. Haake: Představení
mého pracovního místa a mnohé další.

3.4. Spolupráce s ÚNMZ
Spolupráce s ÚNMZ probíhala v r. 2014 stejně dobře jako v předchozích letech. Zásluhu na
tom mají nejen zaměstnanci ÚNMZ Ing. V. Voves a Ing. T. Velát, kteří jsou členy výboru
ČSTN, Ing. J. Skopal, CSc., který ochotně přednáší na seminářích ČSTN, ale zejména také
ředitel odboru normalizace ing. Jiří Kratochvíl, který je také členem ČSTN.
Někteří členové výboru se zúčastnili pravidelné konference Den ÚNMZ v hotelu Clarion
v Praze v únoru 2014 a stejně tak dne 12. 3. 2015.
Pro spolupráci ČSTN a ÚNMZ je významné i to, že někteří členové ČSTN pracují v
komisích ÚNMZ. V současné době je to ing. Zdeněk Beran, který je členem Rady pro
technickou normalizaci a ing. Václav Voves, který pracuje v Komisi pro posuzování shody a
je členem Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista.
Všechny uvedené i další skutečnosti vytvářejí velmi prospěšnou zpětnou vazbu mezi tvůrci a
uživateli technických norem na straně jedné a ústřední správou technické normalizace,
zajišťovanou ÚNMZ na straně druhé. To umožňuje přenášení poznatků a názorů z praxe
získaných zejména při diskusích na seminářích a naopak lze rychle a bezprostředně sdělovat
informace o zamýšlených změnách v organizaci a ústřední správě technické normalizace.
Vzájemné diskuse také umožňují vyjasnění a řešení případných problémů.
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3.5. Publikační činnost
3.5.1. Zpravodaj ČSTN
ČSTN vydává nepravidelně Zpravodaj ČSTN v elektronické formě, který je publikován na
webových stránkách ČSTN. Pokud je to z nějakých důvodů účelné, vydává se Zpravodaj
ČSTN také v tištěné podobě (v r. 2014 např. Zpravodaj ČSTN č. 60).
Tisk materiálů ČSTN zajišťuje nadále tiskárna Astraprint v Hradci Králové. Zakázky jsou
díky dlouholetým dobrým vztahům plněny v krátkých termínech a za příznivé ceny.
V r. 2014 byla vydána dvě čísla Zpravodaje ČSTN, č. 59 a č. 60; v prvém z nich byly
zveřejněny dokumenty projednané a přijaté na 24. Valné hromadě a v druhém sborník
přednášek ze semináře Znojmo 2014.
Možnost vydávání Zpravodaje závisí na tom, budou-li k disposici příspěvky. Proto se výbor
ČSTN opětovně obrací na členy ČSTN s výzvou, aby publikovali zajímavé informace a
zkušenosti ze své vlastní normalizační praxe, ale také své připomínky, dotazy, kritiku. Stejně
tak výbor ČSTN vyzývá členy ČSTN i ostatní zájemce, aby navrhovali vhodná témata
seminářů o vhodné přednášející.

3.5.1. Zpravodaj ČSVTS
Informace o připravovaných akcích ČSTN, ale také o činnosti ČSTN jsou zveřejňovány ve
Zpravodaji ČSVTS.

3.6. Spolupráce s CTN, zástupci uživatelů norem apod.
Tento záměr se zatím nepodařilo splnit v té míře, jak by bylo žádoucí. Avšak tyto subjekty,
pokud jsou známé, byly zařazeny do adresáře a jsou jim zasílány pozvánky na akce ČSTN.

*
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PROGRAM ČINNOSTI ČSTN
na rok 2015 do Valné hromady 2016
Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s., (dále ČSTN) bude v následujícím období i
nadále v souladu se svými stanovami a podle tohoto programu usilovat o uplatnění technické
normalizace ve všech oblastech, kde lze využít principy technické normalizace a technické
normy. Bude se podílet na zprostředkování přístupu členů ČSTN a všech ostatních zájemců k
nejnovějším informacím z oboru technické normalizace a umožní výměnu názorů a
zkušeností. Návrhy a připomínky členů ČSTN bude jako zpětnou vazbu k uplatnění
technické normalizace v praxi konzultovat s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ) a případně s dalšími institucemi.
K dosažení uvedených cílů bude ČSTN využívat zejména dále uvedených konkrétních forem
činnosti. Tento program představuje minimální rozsah, který lze podle potřeby rozšířit.

1. KONFERENCE A SEMINÁŘE
1) SEMINÁŘ ČSTN a DIN ANP a TNK 62 OCEL
dne 24. – 25. 03. 2015, Hotel Purkmistr Plzeň – Černice
Číslo: 251-01-15
Odborný garant: ing. Václav Voves
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

2) NOVINKY V TECHNICKÉ NORMALIZACI
dne 23. 06. 2015, ÚNMZ, Biskupský dvůr, Praha
Číslo: 251-02-15
Odborný garant: Ing. Václav Voves
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

3) EVROPSKÉ NORMY V TECHNICKÉ PRAXI 2015
xx. – xx. 09. 2015, hotel Bermuda, Znojmo
Číslo: 251-03-15
Odborný garant: Josef Oboňa, d. t.
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

4) ČESKÉ NORMY 2015

xx. xx. 2014, ÚNMZ, Biskupský dvůr, Praha
Číslo: 251-04-15
Odborný garant: ing. Václav Voves
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult
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2. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
ČSTN bude i nadále spolupracovat s Německým výborem DIN pro normalizační praxi
DIN-ANP-AKN (Deutsches Institut für Normung e. V., Ausschuß Normenpraxis, Arbeitskreis Nürnberg für Bayern).
Spolupráce bude probíhat zejména formou vzájemné výměny informací, dílčích odborných
konzultací a účastí delegace ČSTN na společných zasedáních a přednesením příspěvků. O
výsledcích budou členové ČSTN podle potřeby informováni.

3. SPOLUPRÁCE S ÚNMZ
ČSTN se bude i nadále prostřednictvím svého zástupce podílet na činnosti Rady pro
technickou normalizaci ustavené předsedou ÚNMZ, členové ČSTN se na pozvání se zúčastní Dne ÚNMZ a bude pokračovat v další spolupráci s ÚNMZ formou konzultací a
projednání připomínek a požadavků technické praxe jako zpětné vazby při uplatňování
technických norem a technické normalizace. Bude s ÚNMZ nadále spolupracovat také při
organizování společných konferencí, seminářů a dalších odborných akcí.

4. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
1) Zpravodaj společnosti
ČSTN bude i nadále vydávat Zpravodaj ČSTN jako zdroj informací o své činnosti,
určený členům ČSTN i dalším zájemcům. Zpravodaj je ve formátu.pdf ke stažení na
webových stránkách ČSTN. Možnost vydávání Zpravodaje ovšem závisí především
na dostatku článků, a proto redakční rada uvítá příspěvky členů ČSTN týkající se technické normalizace a příbuzných oblastí.

2) Webové stránky ČSTN
ČSTN provozuje od r. 2010 vlastní webové stránky http://www.cstn.cz , kde jsou
uvedeny základní dokumenty a informace o ČSTN, program činnosti, přihlášky na
semináře a Zpravodaje ČSTN ve formátu.pdf. Jsou tam také uvedeny odkazy na
spolupracující spolky a instituce. Výbor bude pokračovat ve zdokonalování jejich
obsahové a formální stránky tak, aby zde zájemci nalezli potřebné informace a
kontakty. K tomu je ovšem nutné, aby výbor ČSTN získal náměty a návrhy členů.

3) Ostatní publikační činnost
ČSTN bude nadále zveřejňovat informace o připravovaných seminářích, konferencích
a dalších aktivitách ve Zpravodaji ČSVTS a podle možností i v jiných periodikách.
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5. VALNÁ HROMADA
V roce 2015: 23. 06. 2015,
V roce 2016: květen až červen 2016, v návaznosti na konání VH ČSVTS.

6. JEDNÁNÍ VÝBORU A AUDITORA
Výbor bude i nadále usilovat o obsahovou náplň a zaměření seminářů tak, aby byly pro
Účastníky atraktivní. V tomto směru výbor uvítá jakékoliv náměty a návrhy členů ČSTN
pokud jde o vhodná témata, přednášející atd.
Kontakt mezi členy výboru bude i nadále zajišťován průběžně pomocí elektronických
komunikačních prostředků. Osobně se budou členové výboru setkávat vždy podle
potřeby a také zejména u příležitosti seminářů a jiných společných akcí. Tím není dotčeno
právo každého člena výboru kdykoli požádat o svolání schůze výboru, považuje-li to za
nezbytné.

7. SEKRETARIÁT
Organizaci a správu sekretariátu bude nadále zajišťovat jednatel. Vzhledem k tomu, že
činnost ČSTN zajišťuje zčásti z domácího pracoviště a v kanceláři ČSTN, Novotného
lávka 5, 116 68 Praha 1 ve 3. patře v budově C č. dveří 347 je přítomen nepravidelně,
je třeba osobní návštěvu dohodnout předem nejlépe telefonicky nebo prostřednictvím
elektronické pošty. Vzkazy lze rovněž zanechat v dopisní schránce ČSTN v hale budovy
ČSVTS, kde ČSTN sídlí nebo v podatelně ČSVTS tamtéž, případně v recepci budovy.
Spojení:

Mobil:
e-mail:
Fax:

+420 604 139 519
cstn@csvts.cz
+420 221 082 635

*
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STANOVY

ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, z. s.

1. Základní ustanovení
1.1. Česká společnost pro technickou normalizaci, z. s., dále jen ČSTN, je samosprávný
dobrovolný spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.2. ČSTN je samostatnou právnickou osobou.
1.3. ČSTN působí na území České republiky, jejím sídlem je Praha 1, Novotného lávka 5.
1.4. Název: Česká společnost pro technickou normalizaci, z. s.
1.5. ČSTN používá podle potřeby název v jazyce anglickém Czech Standardization Society,
v jazyce německém Tschechische Gesellschaft für Normung, v jazyce francouzském
Association Tchèque de Normalisation.

2. Účel ČSTN
ČSTN sdružuje fyzické a právnické osoby zabývající se technickou normalizací a ostatní
zájemce o technickou normalizaci. Za své poslání považuje především napomáhání rozvoji
technické normalizace a jejímu širšímu uplatnění zejména v technické praxi. Zastupuje členy
ČSTN a podporuje jejich společné profesní zájmy.
Činnost ČSTN je zaměřena zejména na:
a) podporu komplexního rozvoje a uplatňování technické normalizace ve všech oblastech
vědy, techniky a hospodářství;
b) získávání a vyhodnocování poznatků z uplatňování technické normalizace v praxi a jejich
využití k odstraňování nedostatků a usměrňování státní politiky v této oblasti;
c) podporu odborného a všestranného kulturního rozvoje a společenského života členů;
d) zvyšování společenské prestiže a vytváření podmínek pro práci v oblasti technické
normalizace, prosazování a ochranu zájmů pracovníků technické normalizace;
e) podporu mezinárodní spolupráce a organizování spolupráce českých a zahraničních
odborníků na poli technické normalizace;
f) podporu rozvoje teoretických základů technické normalizace;
g) osvětovou činnost, spolupráci se středními a vysokými školami, výrobci, ústavy, úřady a
ostatními spolky;
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h) spolupráci při organizování a koordinaci normalizační činnosti;
i) poskytování komerčních služeb a činností, např. pořádání kursů, školení, přednášek a
instruktáží, vypracování expertizních posudků, poradenskou činnost, zpracování
technických norem a normalizačních předpisů, zajišťování technických překladů.

3. Členství v ČSTN, práva a povinnosti člena
3.1. Členem ČSTN může být fyzická osoba starší 18 let, která podporuje její činnost nebo
právnická osoba, která může přispět k dosažení cílů ČSTN.
3.2. Členství fyzických osob v ČSTN může být řádné nebo čestné, členství právnických
osob jen řádné. V případě právnické osoby může být dohodnout počet jejích
zaměstnanců, kteří mohou využívat výhod fysické osoby jakožto člena ČSTN.
3.3. Návrhy na členství v ČSTN přijímá výbor ČSTN. O přijetí za řádného člena rozhoduje
výbor, o přijetí za čestného člena rozhoduje Valná hromada ČSTN.
3.4. Práva člena ČSTN:
a) podílet se na veškeré činnosti ČSTN;
b) volit a být volen do všech orgánů ČSTN;
c) podávat návrhy, stanoviska a připomínky;
d) požadovat informace a vysvětlení od výboru ČSTN;
e) využívat výsledky činnosti ČSTN;
f) požadovat podporu ČSTN ve smyslu stanov;
d) získávat tiskoviny vydávané ČSTN.
3.5. Povinností člena ČSTN:
a) spolupracovat k dosažení cílů ČSTN;
b) upozorňovat výbor ČSTN na skutečnosti, které jsou v rozporu s cíli a záměry ČSTN;
c) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty a usnesení Valné hromady ČSTN;
d) hradit členský příspěvek na činnost ČSTN ve výši a v termínech stanovených Valnou
hromadou ČSTN;
e) hájit zájmy ČSTN a jejich členů a svou činností přispívat k plnění poslání a šíření
dobrého jména ČSTN v České republice i v zahraničí.
3.6. Členství zaniká
a) písemným oznámením člena o vystoupení;
b) vyloučením pro hrubé porušování stanov nebo poškození zájmů ČSTN. O vyloučení
rozhoduje na návrh výboru Valná hromada ČSTN;
c) úmrtím člena;
d) zánikem ČSTN.
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4. Orgány ČSTN
4.1. Orgány ČSTN tvoří:
a) Valná hromada ČSTN;
b) Výbor ČSTN, který tvoří předseda, jednatel (tajemník) a další členové;
c) Auditor ČSTN;
d) Odborné skupiny ČSTN.
4.2. Orgány ČSTN jsou volené. Volba je tajná, pokud nadpoloviční většina přítomných na
Valné hromadě nerozhodne o možnosti volby aklamací. Valná hromada může stanovit
případy, ve kterých je k přijetí návrhu nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů.
Se zánikem ČSTN musí vyslovit souhlas nejméně dvě třetiny všech členů.
4.3. V případě, že před skončením funkčního období některý člen výboru rezignuje nebo
ztratí členství v tomto orgánu z jiného důvodu, lze doplnit počet kooptací z členů ČSTN
až do výše jedné třetiny celkového počtu členů výboru.
4.4. Kooptovaného člena výboru přijímá výbor nadpoloviční většinou hlasů všech členů
výboru. Kooptace musí být potvrzena na nejbližší Valné hromadě.
4.5. Rezignuje-li auditor nebo ztratí-li svou funkci z jiného důvodu, vyrozumí o této
skutečnosti výbor do 30 dnů členy ČSTN. Nový auditor musí být zvolen na nejbližší
řádné nebo mimořádné Valné hromadě svolané podle bodu 5.1.1.

5. Působnost orgánů ČSTN
5.1. Valná hromada ČSTN
5.1.1. Valná hromada ČSTN je nejvyšším orgánem ČSTN. Řádnou valnou hromadu svolává
předseda ČSTN nebo z jeho pověření jednatel (tajemník) ČSTN zpravidla 1x za rok.
Na návrh jedné třetiny členů ČSTN musí výbor ČSTN svolat do osmi týdnů
mimořádnou Valnou hromadu.
5.1.2. Členové ČSTN musí být písemně informováni o konání Valné hromady nejméně
14 dní předem a dostatečně včas o jiných setkáních, pořádaných ČSTN.
5.1.3. Valná hromada projednává a schvaluje:
a) stanovy ČSTN a jejich změny;
b) zprávy o činnosti výboru ČSTN;
c) zprávy auditora ČSTN;
d) program činnosti ČSTN;
e) zprávy o hospodaření a rozpočet ČSTN;
f) ostatní otázky, které předloží k projednání výbor nebo členové ČSTN.
5.1.4. Valná hromada volí členy volených orgánů.
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5.1.5. Valná hromada rozhoduje o rozdělení, sloučení, sdružení nebo o jiných organizačních
změnách ČSTN a také o jejím zániku.
5.1.6. Valná hromada rozhoduje spory v ČSTN nebo o způsobu jejich řešení.

5.2. Výbor ČSTN
5.2.1. Výbor ČSTN je volen Valnou hromadou na dobu 5 let.
5.2.2. Výbor volí ze svého středu předsedu, jednatele (tajemníka) a podle potřeby další
funkcionáře.
5.2.3. Předseda výboru ČSTN je statutárním orgánem ČSTN. Reprezentuje ČSTN navenek a
zodpovídá za její řádný chod. Předseda ČSTN může své kompetence přenést na jiné
členy výboru ČSTN, a to písemným pověřením.
5.2.4. Jednatel (tajemník) ČSTN zajišťuje organizační, administrativní a další činnosti
nezbytné pro správný chod ČSTN a z pověření předsedy ČSTN vede jednání
s externími subjekty.
5.2.5. Výbor využívá ke vzájemné komunikaci a jednání dostupných technických a jiných
prostředků, k osobnímu jednání se schází podle potřeby. Jednání výboru svolává
předseda ČSTN nebo jím pověřený člen výboru.
5.2.6. Výbor ČSTN zejména
a) zajišťuje činnost ČSTN v souladu se stanovami a programem činnosti;
b) organizuje přípravu a průběh Valné hromady;
c) předkládá Valné hromadě zprávy o činnosti a o hospodaření, návrhy programů práce
a další návrhy;
d) zřizuje odborné skupiny z členů ČSTN k řešení stanovených problémů, schvaluje
návrhy a zprávy o jejich činnosti;
e) přijímá nové členy ČSTN;
f) vypracovává pro fyzické a právnické osoby a úřady návrhy, stanoviska a doporučení;
g) zajišťuje mezinárodní spolupráci;
h) řídí poskytování komerčních služeb a činností ČSTN.

5.3. Auditor ČSTN
5.3.1. Auditora ČSTN volí Valná hromada ČSTN na dobu 5 let.
5.3.2. Auditor má právo zúčastnit se jednání kteréhokoliv orgánu ČSTN.
5.3.3. Auditor kontroluje hospodaření s majetkem ČSTN a předkládá Valné hromadě zprávu
o výsledku hospodaření.
5.3.4. Auditor má právo přizvat si k provedení auditu dva členy ČSTN.
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5.4. Odborné skupiny ČSTN
5.4.1. K řešení určitého problému, skupiny problémů nebo ke koordinaci činnosti mohou být
z členů ČSTN vytvořeny dočasné neb stálé odborné skupiny. Tyto skupiny schvaluje
Valná hromada ČSTN, v období mimo jednání Valné hromady tak může učinit výbor
ČSTN.
5.4.2. Odborná skupina si ze svého středu zvolí předsedu a případně další funkcionáře.
5.4.3. Odborné skupiny řídí výbor ČSTN, kterému odborné skupiny podávají pravidelně
zprávy o své činnosti.
5.4.4. Při zániku ČSTN zanikají i všechny odborné skupiny ČSTN.

5.5. Zpravodaj ČSTN
5.5.1. ČSTN vydává podle potřeby Zpravodaj ČSTN, ve kterém informuje členy ČSTN a
další zájemce o různých odborných otázkách, o práci výboru a odborných skupin, o
pořádání konferencí, seminářů, kursů, přednášek, hospodaření a o dalších důležitých
otázkách.
5.5.2. Zpravodaj ČSTN se vydává v elektronické podobě a zveřejňuje se na webových
stránkách ČSTN. V odůvodněných případech může být Zpravodaj ČSTN vydán
v tištěné podobě.

6. Majetek a hospodaření ČSTN
6. 1. ČSTN nabývá majetku, který se stává jejím vlastnictvím a slouží k zajištění její činnosti.
6.2. Majetek ČSTN tvoří zejména:
a) věci movité, nemovité a jejich výnosy;
b) členské a jiné příspěvky členů;
c) peněžní hotovosti, vklady, cenné papíry a výnosy z nich;
d) dotace, subvence, dary;
e) výnosy z vlastní podnikatelské činnosti.
6.3. Majetek ČSTN spravuje výbor, který odpovídá za hospodárné a účelné nakládání
s majetkem.
6.4. O výši členských a jiných příspěvků členů (zápisné apod.) rozhoduje Valná hromada.
6.5. ČSTN si může k provádění běžných plateb zřídit účet u peněžního ústavu.
6.6. ČSTN může využívat služeb účtárny a dalších odborných útvarů Českého svazu
vědeckotechnických společností, jehož je zakládajícím členem.
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6.7. Při zániku ČSTN zřídí Valná hromada likvidační komisi, která navrhne způsob likvidace
majetku.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. ČSTN je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností, který je
nástupnickou organizací Československé vědeckotechnické společnosti.
7.2. ČSTN je nástupnickou organizací Československé společnosti pro technickou
normalizaci, jejíž stanovy byly registrovány na MV ČR dne 29. 4. 1997, ve znění
pozdějších změn přijatých Valnou hromadou ČSTN dne 3. června 2009. ČSTN tak
v plném rozsahu přejala práva a závazky bývalé Československé společnosti pro
technickou normalizaci pro území České republiky.
7.3. Na základě rozhodnutí Valné hromady se ČSTN může sdružit s jinou právnickou osobou
nebo stát se jejím členem, pokud je to v souladu s těmito stanovami.
7.4. Tyto stanovy ČSTN byly přijaty 25. Valnou hromadou ČSTN dne 23. 6. 2015 a tímto
dnem nabývají platnosti.
7.5. Tyto stanovy ČSTN nabývají účinnosti zapsáním do sbírky listin spolkového rejstříku.

*
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Usnesení 25. Valné hromady ČSTN
Na 25. valné hromadě, konané dne 23. června 2015 v ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, Praha 1
byla zvolena návrhová komise ve složení
1. Ing. Jaroslav Louša
2. Ladislav Pešička
3. Ing. Zdeněk Hadrava
Zvolená návrhová komise konstatuje, že 25. Valná hromada ČSTN přijala toto

USNESENÍ
1. Zvolila návrhovou komisi ve složení- viz výše
2. Schvaluje:

a) Zprávu o činnosti ČSTN za rok 2014 a plnění usnesení 24. VH,
b) Zprávu o výsledcích hospodaření ČSTN za rok 2014,
c) Zprávu auditora ČSTN za rok 2014,
d) Program činnosti ČSTN na rok 2015,
e) Rozpočet ČSTN na rok 2015,
f) nový návrh Stanov České společnosti pro technickou normalizaci, z.s.,
g) výši členského příspěvku za rok ponechat v současné výši, tj. pro
- osoby výdělečně činné:
300,- Kč
- studenty a osoby pobírající důchod:
50,- Kč
- právnické osoby:
v dohodnuté výši
h) přiznání práva hlasovat na VH, práva na slevu vložného na akce pořádané ČSTN,
a další práva podle stanov pouze těm členům ČSTN, kteří splní své závazky podle
Stanov, zejména uhradí členský příspěvek.

3. Ukládá výboru:
a) zajistit plnění Programu činnosti ČSTN v roce 2015,
b) zajistit uložení upraveného textu Stanov ČSTN do veřejného rejstříku,
c) spolupracovat s ÚNMZ včetně koordinace přednášek, seminářů a dalších činností,
d) spolupracovat s ČSVTS, jehož je ČSTN zakládajícím členem,
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e) připravit 26. Valnou hromadu ČSTN,
f) vydávat Zpravodaj ČSTN v elektronické podobě, pouze v odůvodněných případech
pořídit tisk,
g) zveřejnit ve Zpravodaji ČSTN
- Zprávu o činnosti ČSTN za rok 2014 a plnění usnesení 25. VH,
- Program činnosti ČSTN na rok 2015,
- upravené stanovy ČSTN,
- Usnesení 25. VH ČSTN,
h) dokumenty podle bodu 2. b), c), e) poskytnout členům splnivším své závazky podle
Stanov v elektronické podobě, na vyžádání pořídit tisk.
i) aktivizovat členskou základnu ČSTN.

4. Bere na vědomí:

- Zprávu o činnosti ČSVTS v r. 2014.

7. Doporučuje všem členům podle svých možností
a) podílet se na plnění Programu ČSTN,
b) přispívat do Zpravodaje ČSTN,
c) podávat výboru návrhy a náměty na činnost ČSTN a její zlepšení,
d) propagovat všemi vhodnými prostředky činnost ČSTN.

**
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ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY
Objednávání tlustých plechů – vnitřní homogenita
Josef Oboňa, Centrum Technické normalizace, Plzeň
Zákazníci – odběratele plechů často nedostatečně posuzují nebo přehlížejí skutečnosti
k možným výskytům vnitřních necelistvostí (výskyt vad druhu zaválcovaných okují a
přeložek, ředin, vloček, trhlin nebo prasklin, vměstků apod.) a stanovení požadavků k jejich
omezení. Běžně válcovaný plech výrobce kontroluje jen na zjevné povrchové vady na ploše a
hraně plechu u větších tlouštěk ojediněle na vnitřní necelistvosti zkouškou UZ podle EN
10160 základním klasifikačním stupněm S1 nebo obdobnou zkouškou podle norem DIN.
Pro tloušťky plechů 80 mm a větší určené k výrobě dílů, které jsou v provozu vystaveny
dynamickému namáhání nebo i většímu statickému průhybu, svařované při výrobě nebo jen
zhotovené vypálením doporučuji posoudit:
-

díl nebo konstrukci s ohledem na namáhání
technologií svařování (včetně požadavků na kvalitu svarového spoje)
obrábění na menší různé tloušťky a možný výskyt vad na těchto plochách
požadavky na hrany upravované pro svařování a homogenitu okrajových hran
teplotu pracovního okolí (oceli pro normální nebo nízké teploty)

Po zhodnocení těchto ukazatelů zvolit:
-

-

vhodnou značku oceli ( viz EN 10025-2 až 6, EN 10028-2 )
stanovit druh kontrolních zkoušek - chemický rozbor tavby a z hotového výrobku tj.
z plechu, zkoušku tahem odběrem vzorku dle EN ale také ze středové oblasti plechu,
KCV, Z 35 (minimální kontrakce ve směru kolmém k povrchu), UZ s přísnějším
klasifikačním stupněm než S1
všechny požadavky dokumentovat podle EN 10204-3.1
v objednávce uvést tyto požadavky včetně účelu použití (kontrola zda dodavatel překupník postoupil tento požadavek výrobci plechu)!

Poznámka: navrhovaná tloušťka je stanovena s ohledem na výrobu plechů z ingotů nebo
bram.

**
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POSTŘEHY● NÁZORY● DISKUSE
Kam směřuješ NNO ČR?
Ing. Beran Zdeněk, ŽĎAS, a.s., člen výboru ČSTN
Události v Normalizaci v posledním půlroce mne několikrát nadzvedly ze židle a narušily můj
klid na práci. Mám na mysli hlavně tragikomedii s názvem „ČSN on-line“.
Pro osvěžení paměti uvedu události (tak, jak jsem si je zapamatoval):
- v září 2014 pronikla mezi nás informace z tisku o chystané nové cenové vyhlášce zdražující
poplatek za službu. Na četné dotazy členů TNK a ČSTN ÚNMZ odpovídá, že nemůže
odpovědět, dokud nebude vše dohodnuto.
- v říjnu na internetových stránkách ÚNMZ je pověšena „Informace ke změně cenové
vyhlášky..“ Text pobouřil mnoho lidí (včetně pracovníků normalizací velkých firem), protože
obsahoval mnoho falešných informací a dedukcí včetně obvinění z nelegální distribuce
tištěných norem. Proto jsem se těšil na zasedání Rady pro Technickou normalizaci (poradního
orgánu předsedy ÚNMZ), které se konalo 4. listopadu 2014. Bod 6 jednání byl věnován
„Cenové vyhlášce“, citace ze záznamu o jednání:
„6. Revize Cenové vyhlášky
Usnesení Vlády č. 437 ze dne 16. června 2014, kde v bodu č. 4 se ukládá MPO zpracovat
novelu vyhlášky č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se
zabezpečením a vydáváním a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich
poskytování za účelem úpravy poplatků za přístup k technickým normám ČSN a to
s termínem účinnosti od ledna 2015.
Předseda ÚNMZ Mgr. Pokorný a Ing. Průšová z MPO informovali o situaci a o aktuálním
stavu novely Cenové vyhlášky. Následně proběhla delší diskuze.
Závěr: Proběhla diskuze a Rada vzala informaci na vědomí.“
My, neodbytní šťouralové, jsme byli odkázáni na poslední možnost, jak řešit situaci, a to
na oslovení svým vlastním jménem/organizací přímo ministra financí. MPO a ÚNMZ (podle
jejich názoru) již vyčerpalo všechny možnosti. Z mého popudu předseda a jednatel ČSTN
provedli doplnění mého návrhu a sepsali a odeslali dopis na MF.
- v lednu uživatelé ČSN on-line obdrželi výzvu na uzavření nových smluv (5. ledna podle
staré vyhlášky a během týdne podle nové). Vzhledem k tomu, že změna (navýšení) ceny
za prohlížení je provedeno zkrácením doby z roku na 6 měsíců a neomezený tisk je nahrazen
tiskem 1000 stran, je zatím mezi uživateli klid. Podle mých předpokladů se problém bude
řešit během června.
A nyní k tomu, co jsem napsal do názvu článku. Během mého působení v normalizaci se
vydavatel norem stal NNO (národním normalizačním orgánem), 3x změnil jméno (ÚNMZ,
ČSNI, ČNI, ÚNMZ).
Pokud si dobře pamatuji, tak byla tehdy základním úkolem tvorba nových norem ČSN
a údržba-aktualizace starých. Jednalo se převážně o původní české normy občas doplněné

Strana 20

o ISO nebo SEVT. Pak nás pohltila vlna zapracovávání EN doprovázená velkým rušením
původních národních norem.
Určitou dobu jsem byl nadšen tím, že máme jednotnou normu a navíc ještě česky.
Předpokládal jsem, že až si odbudeme nějaké krátké přechodové období, stane se práce
v podnikové normalizaci zábavou.
Když se dnes ohlédnu, tak zjišťuji, že většina nových norem nejde použít přímo (jsou tak
široké a obecné, že těžko hledám moje řešení), musím mít poradce.
Kde ho hledat?
Několikrát jsme se obrátili na ÚNMZ, v poslední době však chodí odpovědi ve stylu: „nejsme
oprávněni odpovědět na Váš konkrétní dotaz o aplikaci normy, výklad může stanovit až
soudní rozhodnutí“.
Pokus o kontaktování některých TNK selhává také, protože se buď nescházejí a nepracují,
nebo dělají pouze překlad normy jako úkol v rámci plánu TN a vazbou na staré a jiné normy
se nezabývají.
U CTN jsme zaznamenali i nabídku placené služby.
A tak se ptám i Vás: kam směřuje náš český NNO? Není již čas na změnu poměrů, nejde
opravdu v ČR použít řešení užívaná v zahraničí?
Děkujeme za reakce čtenářů (i nesouhlasné).

***

