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AKTIVITY SPOLEČNOSTI –
20. VALNÁ HROMADA ČSTN
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO
TECHNICKOU NORMALIZACI V ROCE 2009
PŘEDNESENÁ NA VALNÉ HROMADĚ 22. ČERVNA 2010
Ing. Václav Voves, předseda ČSTN
Činnost České společnosti pro technickou normalizaci řídí od poslední Valné hromady dne
3. června 2009 výbor zvolený na této Valné hromadě a činí tak v souladu se Stanovami
ČSTN a usnesením této Valné hromady. Hospodaření společnosti kontroluje auditorka
ČSTN.
Výbor Společnosti pracoval ve složení zvoleném na poslední Valné hromadě v r. 2009 až
do dubna 2010, kdy Ing. Marta Třísková oznámila svou rezignaci na funkci člena výboru
z osobních důvodů. Výbor proto podle čl. 5 písm. c) Stanov ČSTN kooptoval za člena výboru
na základě návrhu a se souhlasem navrženého ing. Tomáše Veláta, odborného referenta
oddělení strojírenství ÚNMZ.
Správu sekretariátu Společnosti a veškerou agendu s tím spojenou zajišťuje po celou
dobu v plném rozsahu jednatel ČSTN JUDr. Jiří Kult. Jmenovaný je v kanceláři Společnosti
osobně přítomen podle potřeby, zpravidla jedenkrát týdně, osobní návštěvu je proto třeba
dohodnout předem. V kanceláři je k dispozici pevná telefonní linka se záznamníkem, fax a
elektronická pošta, která se automaticky přeposílá do schránky přístupné z domácího
počítače jednatele. K dispozici je rovněž mobilní telefon. Tyto elektronické komunikační
prostředky umožňují operativní spojení a usnadňují vyřízení všech dotazů, připomínek a
žádostí, snadný kontakt mezi členy výboru a možnost rychlého projednání všech skutečností
a řešení případných problémů. Kromě racionalizace práce přinášejí tato opatření i značné
úspory na nákladech.
Na Valné hromadě Českého svazu vědeckotechnických společností dne 29. 6. 2010 byl
jednatel JUDr. Jiří Kult opětovně zvolen členem Dozorčí rady ČSVTS, což umožňuje
pravidelný přístup k informacím o činnosti a kontakt s předsednictvem Svazu, jehož je ČSTN
zakládajícím členem.
Členové výboru se scházejí osobně na společné schůzi podle potřeby. Činí tak zpravidla
jednak při příležitosti pořádaných seminářů a jednak nezávisle na těchto akcích v kanceláři
ČSTN v budově ČSVTS na Novotného lávce. V období od poslední Valné hromady se takto
výbor sešel celkem 5x. Kromě toho jsou členové výboru trvale v kontaktu prostřednictvím
elektronických komunikačních prostředků.
Počet členů ČSTN k 31. 12. 2009 činil 139 osob fyzických a 6 osob právnických (tzv.
„kolektivní členové“). Členské příspěvky za r. 2009 zaplatilo 49 osob fyzických (z toho 21
z nich jsou zaměstnanci právnické osoby člena ČSTN) a všechny osoby právnické (ÚNMZ
tak činí „v naturáliích“ zejména poskytováním zdarma svých prostor). Z členů 12 osob požívá
starobní důchod a platí příspěvek ve snížené výši. Mezi platícími členy je i Ing. L. Kristová z
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislavě, která je jediným zahraničním členem.
Příspěvky za r. 2010 zatím uhradilo 35 osob fyzických a všechny osoby právnické.
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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, zejména uhrazení členského příspěvku.
Samostatná Komise technické normalizace při SMS VTSaP pracuje Při DT Ostrava.
Zpráva o její činnosti je uvedena ve Zpravodaji ČSTN č. 53.
Výbor ČSTN zabýval zejména dále uvedenými otázkami, kromě plnění jednotlivých bodů
usnesení přijatých Valnou hromadou v r. 2009, jak je podrobněji rozvedeno v další části této
zprávy:
 hodnocení seminářů vždy po jejich uskutečnění;
 zprávy o hospodaření a o stavu finančních prostředků nejméně po každém pololetí a
návrhy na ekonomické zajištění činnosti Společnosti na další období;
 informace o zasedáních partnerského bavorského výboru pro normalizační praxi při DIN,
účast delegace ČSTN zasedání a případně příprava k přednesení příspěvku;
 projednání informačních podkladů pro činnost sekretariátu Společnosti;
 konsultace obsahové náplně připravovaných seminářů s ohledem na aktuální potřeby a
skutečností, související např. s připravovanými změnami právních skutečností a pravidel
na národní a evropské úrovni;
 příspěvky o činnosti Společnosti do Zpravodaje ČSVTS;
 spolupráce Společnosti s ÚNMZ při zajišťování informací a podkladů pro různé akce;
 běžná agenda plynoucí z činnosti Společnosti;
 členská základna, placení příspěvků a aktualizace seznamu členů;
 výběr náplně seminářů jednak podle významu pro jejich účastníky a jednak podle
předpokládaného ekonomického přínosu;
 výbor Společnosti se také zabýval skutečností, že značná část přednášek je zatím
směrována do oblasti strojírenství a je proto třeba rozšířit tyto aktivity i o další obory. Toto
úsilí však bylo poněkud ztíženo nedostatkem vhodných přednášejících a také
probíhajícími změnami v organizaci a správě národní normalizační činnosti.
 výbor ČSTN se proto obrací na členy Společnosti s výzvou k navržení témat, jimž by se
semináře pořádané ČSTN měly věnovat a případné doporučení vhodných
přednášejících.
V usnesení 19. Valné hromady ČSTN konané dne 3. 5. 2009 bylo výboru uloženo zajistit v
následujícím období plnění těchto bodů:

1. Konference a semináře
Den ÚNMZ 2009
10. 2. 2009, Hotel Olšanka, Praha, počet účastníků: rozpočet pro 220 osob.
Technická normalizace - novinky a změny ve správě v roce 2009
2. 6. 2009, ÚNMZ, Praha, Biskupský dvůr, počet platících účastníků: 19
České normy 2009
30. 11. - 1. 12. 2009; Dům techniky, Pardubice; Počet platících účastníků: 27
Seminář Evropské normy v technické praxi v záři ve Znojmě byl zrušen vzhledem k
připravovanému specializovanému semináři o pozinkování, který však byl nakonec pro malý
zájem odvolán a uskutečnil se až 13. 5. 2010.
Seminář Den normalizace 2009 s termínem říjen 2009 se rovněž neuskutečnil s ohledem na
očekávanou malou účast v důsledku nakupení obdobných akcí v té době (např. setkání TNK
v ÚNMZ, České normy 2009).
Po skončení každého semináře bylo vypracováno vyúčtování s přehledem příjmů a výdajů a
počtem účastníků. Všechny semináře uspořádané v r. 2009 byly ziskové. Podle usnesení
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výboru byla vždy garantům, kteří připravovali organizaci a zajišťovali průběh semináře
vyplacena prémie ve výši 15 % ze zisku.

2. Kurzy podle individuálních požadavků
ČSTN nebyla oslovena žádnou externí firmou s požadavkem na zajištění podobného kursu.
Někteří členové Společnosti však přednášejí ve firmách na základě dvoustranného ujednání
na úzce vymezené téma podle potřeb dané firmy.

3. Mezinárodní spolupráce
Výboru bylo uloženo pokračovat v aktivní spolupráci zejména formou vzájemné výměny
informací, odborných dílčích konzultací a osobní účastí delegace ČSTN na společných
jednáních dále uvedených zahraničních společností, které tvoří neformální sdružení, jehož
členem je i ČSTN:
a) Německý výbor DIN pro normalizační praxi DIN-ANP-AKN (Deutsches Institut für
Normung e. V., Ausschuß Normenpraxis, Arbeitskreis Nürnberg für Bayern);
b) Rakouská normalizační společnost ESNA (Economy and Standards Network Austria im
Östreichischen Normungsinstitut);
c) Švýcarský výbor pro normalizační praxi SNV NOP (Fachgremium Normenpraxis NOP).
Zúčastnili jsme se následujících zasedání:
267. zasedání v březnu 2009 v Mnichově. Pořadatelem byla firma BMW. Na tomto
jednání jsem měl přednášku o novinkách v normalizaci v ČR. Kolegy jsem informoval o
zrušení ČNI a převedení technické normalizace do ÚNMZ.
 268. zasedání v červnu 2009 v Herzogenaurachu u firmy Schäfler AG.
 Konference a oslavy 80 let DIN ANP, které proběhly v září 2009 v Berlíně. Vzhledem
k dlouholeté spolupráci mezi DIN ANP mi byla umožněna účast na této konferenci bez
vložného. Konference je vedena jako 269. zasedání DIN ANP
 270. zasedání v prosinci v Norimberku v Landes Gewerbeanstalt.
Pro informaci
 271. zasedání proběhlo v rakouském Sankt Pöltenu v dubnu 2010. Byli jsme požádáni o
příspěvek za ČSTN, čehož se s úspěchem zhostil ing. Gustav Chwistek.
 272. zasedání se konalo v Ingolstadtu u firmy AUDI.
Posledních zasedání se již nezúčastnili kolegové ze Švýcarska. Původní vedení výboru
odešlo do penze a švýcarská společnost živoří a z účasti na zasedáních se omlouvá.
Podrobné zprávy ze společných zasedání jsou uvedeny ve Zpravodaji ČSTN.


d) spolupracovat se Slovenskou Spoločnosťou pre technickú normalizáciu včetně
výměny informací.
SSTN je průběžně informována o činnosti ČSTN prostřednictvím Zpravodaje ČSTN a
zasíláním pozvánek na semináře. O činnosti SSTN zprávy nemáme. Jinak jsme připraveni
umožnit našim kolegům ze Slovenska účast na našich akcích a totéž platí pro účast našich
členů na akcích SSTN.

4. Spolupracovat s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví včetně koordinace pořádání přednášek,
seminářů a ostatních akcí.
Spolupráce s UNMZ probíhala v r. 2009 v podstatě bez potíží v rozsahu jako v předchozích
letech. Výjimkou byly jisté problémy, které se vyskytly v souvislosti se seminářem Den ÚNMZ
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2009 dne 10. 2. 2009, v hotelu Olšanka v Praze. Příprava a průběh semináře proběhl bez
závad jako v předchozích letech. Avšak potíže nastaly při vyúčtování. Přesto, že při jednání
v hotelu Ošanka bylo zdůrazněno, že organizační stránku zajišťuje ČSTN, písemnou
objednávku vypracovala a zaslala rovněž ČSTN a podrobnosti týkající se organizačního
zajištění projednávala rovněž ČSTN, hotel Olšanka zaslal fakturu nikoli ČSTN, ale
z nepochopitelných důvodů ÚNMZ. To vyvolalo značné problémy, jelikož veškeré dílčí úkony
související s organizací probíhaly prostřednictvím ČSTN a formou, respektující skutečnost,
že ČSTN je nezávislé občanské sdružení, zatímco ÚNMZ je úřad veřejné správy. Po jistém
úsilí se podařilo uvést všechny formální náležitosti do pořádku. Následující Den ÚNMZ 2010
byl přesunut z hotelu Olšanka do v hotelu Clarion a konal se bez organizační spoluúčasti
ČSTN, což znamenalo pro ČSTN značnou finanční ztrátu.
Ostatní spolupráce mezi ČSTN a ÚNMZ probíhala bez potíží. Výměnu informací umožňovala
zejména skutečnost, že předsedou ČSTN je vedoucí oddělení strojírenství ing. Václav
Voves, ale pokud se ČSTN obrátila i na jiné zaměstnance ÚNMZ, nesetkala se s neochotou.
Zaměstnanci ÚNMZ podle svých časových možností přednášeli na seminářích pořádaných
ČSTN. Tyto skutečnosti působí jako velmi prospěšná zpětná vazba mezi tvůrci a uživateli
technických norem na jedné straně a ústřední správou technické normalizace, zajišťovanou
ÚNMZ na straně druhé. Je tak umožněno přenášení poznatků z praxe získaných zejména z
diskusí na seminářích a z osobních kontaktů s členy společnosti subjektům správy technické
normalizace, 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 nastalých problémů.
Pro spolupráci ČSTN a ÚNMZ má význam i to, že zástupci ČSTN jsou zastoupeni
v některých komisích ÚNMZ. V současné době to jsou následující členové výboru:

ing. Zdeněk Beran, který je zástupcem ČSTN v Radě pro technickou normalizaci,

ing. Václav Voves, který zastupuje ČSTN v Komisi pro posuzování shody

pí. Markéta Ratajová, která ČSTN zastupuje v komisi pro udělování Ceny prof. Lista.

5. Publikační činnost – vydávání Zpravodaje.
Zpravodaj ČSTN a pozvánky pro ČSTN tiskne i nadále tiskárna Astraprint v Hradci Králové
v krátkých termínech a za podstatně nižší cenu než mnohé tiskárny např. v Praze. V r. 2009
byla vydána dvě čísla Zpravodaje, č. 51 a č. 52.
Výtisky Zpravodaje se zpravidla rozesílají společně s pozvánkami, čímž se ušetří poštovné.
A kromě toho je Zpravodaj ČSTN přístupný také na webových stránkách ČSTN.
Výbor i redakční rada mají snahu, aby Zpravodaj byl zajímavý a obsahově bohatý. Proto
stále vyzývá čtenáře, aby do Zpravodaje přispívali, aby sdělovali své poznatky, zkušenosti,
zajímavé informace, ale také své připomínky, dotazy, kritiku. Bohužel, tato snaha se
nesetkává s potřebnou odezvou.
Společnost rovněž nabízí výrobcům, dodavatelům a ostatním zájemcům možnost uveřejnění
placené reklamy ve Zpravodaji ČSTN, případně rozeslání propagačních firemních materiálů
spolu s tiskovinami ČSTN.
Jednatel ČSTN JUDr. Jiří Kult také pravidelně uveřejňuje zprávy o připravovaných akcích
ČSTN ve Zpravodaji ČSVTS.

6. Rozvinout spolupráci s CTN, zástupci uživatelů norem,
profesních svazů apod.
Tento bod usnesení se zatím nepodařilo splnit v takové míře, jak by bylo žádoucí, zejména
s ohledem na probíhající organizační a personální změny v této oblasti. Přesto však byly tyto
subjekty, pokud jsou známé, zařazeny do adresáře a jsou jim zasílány pozvánky na akce
ČSTN.
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7. Zveřejnit ve zpravodaji ČSTN materiály z Valné hromady
Materiály z 19. Valné hromady konané dne 3. 6. 2009 byly v souladu s usnesením této Valné
hromady zveřejněny ve Zpravodaji č. 52.
Na 19. Valné hromadě byla schválena změna Stanov spočívající v nahrazení revizní komise
funkcí auditora. Změna Stanov byla v souladu se zákonem zaslána k registraci MV ČR a
změněné Stanovy byly rovněž zveřejněny ve Zpravodaji č. 52.

8. Usnesení 19. VH dále doporučuje:


všem členům aktivně přispívat do Zpravodaje

K tomuto nelze než podobně jako v předchozích letech opětovně vznést prosbu na členy
ČSTN: publikujte zajímavé informace a zkušenosti ze své normalizační praxe, ale také své
připomínky, dotazy, kritiku. Je třeba poznamenat, že výbor společnosti je v tomto směru
aktivní, členové výboru přispívají do Zpravodaje pravidelně.


podílet se podle svých možností na plnění programu ČSTN

Toto doporučení přijali a plní členové výboru jako předpoklad pro svou činnost. Většina členů
výboru organizuje semináře ve funkci odborného garanta nebo organizačního garanta a
podílí na plnění programu ČSTN i jinými formami.

**
Zpráva o činnosti Českého svazu
vědeckotechnických společností v roce 2009
do VH dne 20. 5. 2010
JUDr. Jiří Kult jednatel ČSTN

1. Základní údaje
1. 1. ČSVTS a jeho správní aparát
ČSVTS sdružuje 69 členských organizací, z nichž 62 je zapsáno v zakládací listině
Svazu. Mezi zakládající členy patří i ČSTN. Současný Svaz vznikl před dvaceti lety
transformací původní „státem“ centrálně řízené Československé vědeckotechnické
společnosti a navazuje tak na tradici technické spolkové činnosti a vzdělávání
v Zemích Koruny České sahající až do počátku 18. století.
Z pohledu práva je ČSVTS občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb.
o sdružování občanů. Ve skutečnosti je to totéž, jako kdyby 62 spolků sdružilo svůj
majetek a vytvořilo Svaz za účelem správy společných věcí; každý z těchto spolků je
tedy vlastníkem ideální 1/62 majetku Svazu. Faktické rozdělení majetku Svazu mezi
zakládající členy by však podle stanov bylo možné pouze při zániku Svazu jako
celku; samotný odchod ze Svazu nezakládá žádný nárok na majetkové vyrovnání.
To má zabránit snahám, které se už ostatně projevily, odejít ze Svazu se „svou“ 1/62
majetku, což by mohlo zapříčinit zánik Svazu jako celku.
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Správní aparát Svazu tvořilo v r. 2009 celkem 24 osob v pracovně právním vztahu k
ČSVTS, 3 pracovní místa byla proti r. 2008 v rámci úspor zrušena.
1.2. Domy techniky, s.r.o.
V majetku Svazu je 7 Domů techniky, s.r.o., z nichž jeden (v Ústí nad Labem) je
v likvidaci. DT mají právní postavení společností s ručením omezeným, kde jediným
zakládajícím společníkem je Svaz. DT hospodaří s majetkem samostatně s tím, že
Svazu platí za užívání formou nájmu částku, která v r. 2009 činila 5,6 mil. Kč.
1.3. Ostatní majetek ČSVTS
ČSVTS hospodaří také formou pronájmů s dalším nemovitým majetkem v objektech
v Praze na Novotného Lávce, na Křížovnickém náměstí a v Jeremenkově ulici a dále
objekt na výstavišti Brno a školicí středisko v Kytlici. Hotel Karlík v Dobřichovicích u
Prahy jako ztrátový objekt, pro který se nepodařilo nalézt vhodné použití je na
základě rozhodnutí VH ČSVTS v řízení o prodeji.

2. Činnost volených orgánů
2.1. Předsednictvo ČSVTS
Na 43. VH ČSVTS dne 20. 5. 2010 bylo zvoleno nové předsednictvo Svazu, opět
v počtu třinácti členů.
Předsedou ČSVTS byl zvolen doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING,
a dalšími členy předsednictva byli zvoleni:
Ing. František Beneš, CSc., Ing. Václav Bláha, CSc., Ing. Zdeňka Dahinterová, EUR
ING, Ing. Pavel Dlouhý, EUR ING, Ing. Jaromír Janeček, Ing. Květoslava Kořínková,
CSc., doc. Ing. Adolf Rybka, CSc., doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., Ing. Dagmar
Trkalová, CSc., doc. Ing. Karel Ventura, CSc., prof. ing. Jaromír Volf, Dr.Sc, JUDr.
Vladimír Zamrzla.

2.2. Dozorčí rada
DR byla zvolena opět v počtu 7 členů.
Předsedou byl zvolen ing. Jan Fafejta,
a za členy byli zvoleni
Jan Klusáček, JUDr. Jiří Kult, Ing. Inka Laudová, Ing. Ludmila Mutínská, prof. ing. Jiří
Pavelka, DrSc., RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.

2.3. Odborné pracovní komise předsednictva 2009
-

Investiční komise
Ekonomická komise
Komise pro vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace
Komise pro úpravu základních dokumentů
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3. Hospodaření ČSVTS v r. 2009
Podrobnosti o hospodaření Svazu obsahuje Výroční zpráva o hospodaření ČSVTS
za rok 2009, která byla spolu s dalšími dokumenty a otázkami projednána a přijata na
Valné hromadě ČSVTS dne 20. 5. 2010.
V r. 2009 dosáhl Svaz při celkových nákladech 54 560 467,- Kč celkového výnosu
604 130,- Kč.
Příspěvek na odbornou činnost členských společností v r. 2010 byl schválen ve
výši 62 000,- Kč.

4. Odborná a propagační činnost ČSVTS
Svaz pokračoval v r. 2009 v řešení projektu „Členství ČSVTS v mezinárodních
nevládních organizacích“, jehož cílem je udržet zapojení Svazu a jeho členských
organizací do evropských struktur přinejmenším na současné úrovni s možností
prezentace českého výzkumu a vývoje a zapojení se do evropských odborných
projektů.
Svaz se zúčastnil i řady mezinárodních výstav, veletrhů, seminářů, v některých
případech jako spolupořadatel.
Ve dnech 17. a 18. března 2010 proběhly v sídle ČSVTS na Novotného lávce oslavy
dvacetiletého výročí vzniku Svazu transformací Československé vědeckotechnické
společnosti. ČSTN zde měla, podobně i jako další členské společnosti, svůj poster
propagující ČSTN a její poslání a činnost.
Svaz vydává dvakrát ročně Zpravodaj, kde mají členské organizace možnost
prezentovat svůj program činnosti a vyjádřit stanoviska k různým tématům. ČSTN
v tomto Zpravodaji pravidelně prezentuje svůj program činnosti a také některé články,
jako je např. úvaha o podstatě technické normalizace a návaznosti ČSTN na tradici
technického vzdělávání v Zemích Koruny České, zveřejněná ve Zpravodaji ČSVTS č.
1/2010. Bylo by jistě prospěšné, kdyby více členů ČSTN v tomto zpravodaji
publikovalo; v případě potřeby lze požádat o zprostředkování jednatele ČSTN.
Zpravodaj ČSVTS je k dispozici v elektronické podobě na
http://www.csvts.cz/csvts/?c=zpravodaj

5. Zahraniční spolupráce ČSVTS
ČSVTS spolupracuje s národními výbory federace profesních inženýrů FEANI
(Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs - Evropská federace
národních inženýrských sdružení), která sdružuje 29 evropských zemí. Mezi hlavní
cíle FEANI patří podpora mobility a uznávání profesních kvalifikací odborníků
členských zemí.
Kromě toho spolupracuje Svaz i s dalšími zahraničními profesními svazy a
odbornými organizacemi formou osobní účasti, výměny informaci atd. Za zmínku stojí
spolupráce s Všečínským svazem pro vědu a techniku, což může být perspektivně
velmi významné.
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Závěr
Jak bylo uvedeno, podílí se ČSTN na práci Dozorčí rady, Komise pro úpravu
základních dokumentů a samozřejmě na jednání valné hromady. Účast v těchto
orgánech je nejen zdrojem informací, ale přináší i potřebné kontakty a umožňuje hájit
zájmy ČSTN. Zejména při úpravě stanov Svazu se např. projevily snahy po
centralizaci, zřejmě jako reminiscence na předlistopadovou ČSVTS, kde byla ČSTN
pouhou komisí.
Podobně se vyskytly i určité snahy vnutit systém řízení podle ISO 9001, zavedený
v aparátu Svazu i členským organizacím, což by samozřejmě bylo těžko
proveditelné, ale mohlo by to vyvolat nepříjemné tlaky. Zatímco správní aparát
ČSVTS je založený na pracovněprávních vztazích jeho zaměstnanců, členské
organizace ČSVTS jsou spolky založené na dobrovolném členství a spravované
demokraticky na základě rozhodování většiny.
Samozřejmě členové Svazu mohou podle potřeby využívat tyto řídící normy, v nichž
jsou obsaženy formalizované optimální postupy.
Dokumenty o činnosti ČSVTS, výroční zprávy, výsledky hospodaření Svazu i domů
techniky a další dokumenty jsou k nahlédnutí v sekretariátu. Informace o ČSVTS lze
získat i na webu
http://www.csvts.cz/aktualne/
Vztahy mezi Svazem a ČSTN byly i v r. 2009 bezproblémové. Svaz pro ČSTN
zajišťuje některé služby, jako je účetnictví, podatelna, připojení na internet, dodávky
energie pro kancelář (elektřina, teplo) apod. a v tomto směru nenastávají žádné
těžkosti.

**
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Finanční zpráva za rok 2009
ROZPOČET

SKUTEČNOST

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE
80
Spotřebované nákupy (materiál,
energie, voda)
35 000,32 611
270
Služby
121 000,141 669,67
390
Osobní náklady
45 000,22 800,510
Úroky, dary, ostatní…
3 000,698,650 Ostatní náklady (odborná a ediční činnost,
odborné akce, schůze, porady)
135 000,138 188,770 Příspěvek ČSVTS
3 000,3 000,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
342 000,338 966,79
PŘÍJMY
890 Úroky, ostatní
3 000,35,26
1040 Výnosy z odborné činnosti, úroky)
250 000,236 450,1140 Příspěvek od ČSVTS
60 000,61 500,1160 Členské příspěvky
29 000,19 900,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
342 000,317 885,26
Celkový výsledek:
Příjmy:
342 000,317 885,26
výdaje :
342 000,338 966,79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZDÍL
0,0
-21 081,53
Stav účtu ČSTN u Komerční banky ke dni 31. 12. 2009: 136 445,18 Kč.
Rozpočet na rok 2009 byl přijatý na VH dne 03. 06. 2009.
Skladba výdajů a příjmů odpovídá platné účtové osnově ČSVTS, jehož účtárna vede
účetnictví ČSTN. Veškeré měsíční dluhy vůči ČSVTS za období leden až prosinec
2009 byly uhrazeny. Daňové přiznání za r. 2009 bylo vypracováno a předáno
Finančnímu úřadu v Praze.
Ludmila Čtrnáctá, pokladník ČSTN

**
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ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2009
Markéta Ratajová, auditorka ČSTN

Celkové hospodaření České společnosti pro technickou normalizaci za období od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 bylo podrobně zkontrolováno dne 12. června 2010 na
základě podkladů zaslaných jednatelem Společnosti auditorce.
Předmětem kontroly celkového hospodaření byly tyto údaje:
1. Jednotlivé položky zprávy o hospodaření Společnosti za rok 2009 a jejich pohyb
oproti předchozímu roku;
2. Hospodaření za rok 2009 a ekonomické zajištění na rok 2010;
3. Vyúčtování odborných akcí pořádaných Společností;
Hospodaření Společnosti se průběžně kontrolovalo během celého roku. Hospodářka
Společnosti podávala pravidelně zprávu o hospodaření Společnosti za 1. pololetí a
za celý rok. Zpracovávaly se přehledné rozpisy jednotlivých seminářů naší
Společnosti pro posouzení jejich finanční efektivity a ekonomických nákladů. To nám
umožnilo získat přehled o finanční úspěšnosti jednotlivých seminářů. K takto
získaným informacím se přihlíží i nadále při plánování seminářů a odborných akcí
Společnosti v letošním roce.
Návrhy na odměny a na honoráře z jednotlivých seminářů schvaluje předsednictvo i
výbor a zveřejňují se v zápise z příslušného zasedání. Zájem technické veřejnosti o
témata jednotlivých seminářů se samozřejmě projevuje v účasti na těchto
seminářích, a na tom jsou závislé i ekonomické výsledky.
V průběhu roku 2009 nastaly některé skutečnosti, které pozměnily původně
předpokládanou příjmovou a výdajovou strukturu, jak je zřejmé z následující analýzy
uvedené ve finanční zprávě.
Na straně výdajů:

v části 80 (Nákup spotřebního materiálu a energií) došlo oproti rozpočtu k mírné
úspoře, a to i přesto, že bylo nezbytné zakoupit multifunkční zařízení (kopírka,
tiskárna, fax), protože dosud používaná kopírka se stala neopravitelnou a byla
fyzicky zlikvidována;
v části 270 (Nakupované služby) byl rozpočet překročen o téměř 19,5 tis. Kč.
Projevilo se zde zdražení nájmu, poštovné, spoje, byly zřízeny samostatné webové
stránky ČSTN, což si vyžádalo úhradu vypracování grafického návrhu a
jednorázovou úhradu nájmu domény do r. 2013.
Naproti tomu v části 390 (Osobní náklady) došlo oproti rozpočtu k úspoře o více než
22 tis. Kč, což je polovina rozpočtované částky.
V části 510 (Ostatní náklady) byly z plánovaných 3 tis. Kč náklady sníženy na necelých
700,- Kč.
V části 650 (Ostatní náklady) (odborná a ediční činnost, odborné akce, schůze,
porady) byly náklady překročeny jen mírně – o málo více než 3 tis. Kč. Výši nákladů
na semináře a ediční činnost lze předpokládat jen přibližně.
Rozhodující je, že v celkových výdajích došlo oproti rozpočtu k mírnému snížení.
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Na straně příjmů:

V části 1040 (Příjmy z odborné činnosti) je výnos oproti rozpočtu nižší asi o 15 tis. Kč.
Projevuje se zde zejména klesající počet účastníků seminářů i neuskutečněný tradiční
seminář ve Znojmě.
V části 1160 (Členské příspěvky) je výnos oproti předpokladu nižší asi o 8 tis. Kč.
Celková bilance je tedy za rok 2009 mínus 21 tis. Kč na rozdíl od plánovaného rozpočtu.
Je to zlepšení oproti r. 2008, kdy tento rozdíl činil 43 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že
bezhotovostní platby se u jednotlivých akcí z pohledu příjmů a výdajů časově nekryjí a
dokonce přesahují i kalendářní rok, je finanční situace lépe vyjádřena výší konta u KB.
Účetnictví Společnosti i nadále vede účtárna Českého svazu vědeckotechnických
společností, která poskytuje Společnosti měsíční počítačové sestavy jednotlivých účetních
položek hospodaření. Celková cena těchto ekonomických služeb je v r. 2009 8.429,37 Kč. A
musím zde podotknout, že spolupráce se svazem je vynikající.
Příspěvek Svazu byl v roce 2009 61.500,- Kč, což je o 1.500,- Kč více než za r. 2008.
Závěrečná roční bilance v hospodaření za rok 2009 je tedy mínus 21.081,53,- Kč!.

Stav účtu ČSTN u KB ke dni 31. 12. 2009 činil 136.445,18 Kč.
Veškeré měsíční dluhy vůči ČSVTS za období leden až prosinec 2009 byly
uhrazeny.
V roce 2009 bylo na členských příspěvcích oproti roku 2008 zaplaceno o 10.200,- Kč
méně. Je pravděpodobné, že je to vliv světové ekonomické krize a doufejme, že se
situace v dalších letech alespoň mírně zlepší.
V minulých letech jsme omezili množství připravovaných seminářů, což se pozitivně projevilo
v celkové bilanci. Budeme proto i nadále pokračovat v pečlivém výběru témat a budeme se
věnovat především tématům, která jsou v technické veřejnosti žádaná.
I přes úsporná opatření je výhodné udržovat vzájemně prospěšné kontakty s DIN ANP.
Poznatky ze vzájemných setkání se využívají v práci Společnosti i při přípravě seminářů.
Ekonomické zajištění na rok 2010 jsme přizpůsobili loňskému výsledku hospodaření,
přičemž jsme předpokládali pořádání seminářů a odborných akcí ve větším rozsahu než
v roce 2009.
Auditorka neshledala při kontrole žádné závady ve vedení účetních dokladů. Nejsou žádné
neproplacené pohledávky ani nezaplacené faktury.
Na závěr bych ráda vyslovila poděkování panu Dr. Kultovi za jeho ochotu a obětavost při
zajišťování chodu naší kanceláře na Novotného lávce, a také za čas věnovaný naší
Společnosti mimo úřední hodiny.

**
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PROGRAM ČINNOSTI
ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TECHNICKOU NORMALIZACI
v roce 2010 do Valné hromady 2011
JUDr. Jiří Kult, jednatel ČSTN
Česká společnost pro technickou normalizaci (dále ČSTN) bude v souladu se svými
stanovami a s tímto programem v období v roce 2010 až do Valné hromady v roce 2011
nadále usilovat o uplatnění technické normalizace v hospodářství a ve všech ostatních
oblastech, kde lze principy normalizace a technické normy využít. Členům Společnosti a
všem dalším zájemcům se pokusí zprostředkovat přístup k nejnovějším informacím z oboru
technické normalizace a příbuzných oborů a umožní výměnu názorů a zkušeností.
Požadavky a připomínky členů Společnosti, jako zpětnou vazbu k uplatnění technické
normalizace v praxi bude 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 konkrétní formy činnosti uvedené
dále v tomto programu, který představuje minimální rozsah činnosti a může být podle
potřeby doplněn a rozšířen.

1 KONFERENCE A SEMINÁŘE
1) PROBLEMATIKA ŽÁROVÉHO POZINKOVÁNÍ PONOREM U

KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Z OCELI
13. 05. 2010, Praha, ÚNMZ, Biskupský dvůr, Praha
Číslo: 251-01-10
Odborný garant: Josef Oboňa, d. t.,
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

2) POSUZOVÁNÍ SHODY
22. 06. 2010, Praha, ÚNMZ, Biskupský dvůr, Praha
Číslo: 251-02-10
Odborný garant: Ing. Jaroslav Louša
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

3) EVROPSKÉ NORMY V TECHNICKÉ PRAXI 2010
08. – 09. 09. 2010, Znojmo, hotel Dukla
Číslo: 251-03-10
Odborný garant: Josef Oboňa, d. t.,
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

4) DEN NORMALIZACE 2010
říjen 2010, Praha
Číslo: 251-04-10
Odborný garant: (bude stanoven)
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

5) ČESKÉ NORMY 2010
23. – 24. 11. 2010, Pardubice, DT
Číslo: 251-05-10
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Odborný garant: Ing. Václav Voves,
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult
6) Seminář na aktuální téma ve dni konání VH ČSTN
květen až červen 2011, ÚNMZ, Biskupský dvůr, Praha
Číslo: 251-01-11
Odborný garant: (bude stanoven)
Organizační garant: JUDr. Jiří Kult

2 KURSY
V případě požadavků ČSTN zorganizuje dílčí kursy nebo odborné přednášky v místě
žadatele o otázkách týkajících se technické normalizace.

3 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
ČSTN bude nadále spolupracovat v rámci neformálního mezinárodního Společností
zabývajících se technickou normalizací, jehož je součástí a které dále tvoří:
a) Německý výbor DIN pro normalizační praxi DIN-ANP-AKN (Deutsches Institut für
Normung e. V., Ausschuß Normenpraxis, Arbeitskreis Nürnberg für Bayern);
b) Rakouská normalizační společnost ESNA (Economy and Stndards Network Austria im
Östreichischen Normungsinstitut);
c) Švýcarský výbor pro normalizační praxi SNV NOP (Fachgremium Normenpraxis
NOP).
Spolupráce bude probíhat zejména formou vzájemné výměny informací, odborných
konzultací a účastí delegace ČSTN na společných zasedáních.

4 SPOLUPRÁCE S ÚNMZ
ČSTN bude pokračovat ve spolupráci s ÚNMZ zejména formou konzultace připomínek a
požadavků z technické praxe jako zpětné vazby při uplatňování technických norem, při
organizování společných konferencí, seminářů a dalších odborných akcí.

5 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
1) Zpravodaj ČSTN
ČSTN bude nadále vydávat Zpravodaj ČSTN jako zdroj informací o své činnosti a o
otázkách technické normalizace, určený pro členy ČSTN, popř. i další zájemce. Zpravodaj
budou členové nadále dostávat v tištěné podobě a zároveň bude ve formátu .pdf ke stažení
na webových stránkách ČSTN. Redakční rada uvítá příspěvky členů ČSTN týkající se
technické normalizace a příbuzných oblastí. Zároveň nabízí zájemcům možnost uveřejnění
reklamy na stránkách Zpravodaje.
2)

Webové stránky ČSTN

ČSTN zřídila v r. 2010 vlastní webové stránky www.cstn.cz, na kterých 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 sdružení
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a instituce. Výbor bude pokračovat ve zdokonalování jejich obsahové a formální stránky tak,
aby zde zájemci nalezli potřebné informace a kontakty.
3)

Ostatní publikační činnost

ČSTN bude nadále pravidelně zveřejňovat informace o připravovaných seminářích,
konferencích a dalších akcích a případně publikovat další zprávy o své činnosti ve
Zpravodaji ČSVTS a podle možností i v jiných periodikách.

6 VALNÁ HROMADA
V roce 2010: 22. 06. 2010
V roce 2011: květen až červen 2011, v návaznosti na konání VH ČSVTS, aby bylo
možné případně využít závěry této VH.

7 JEDNÁNI VÝBORU A AUDITORA
Kontakt mezi členy výboru a auditora ČSTN bude i nadále průběžně zajišťován
prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, což umožňuje operativní
projednání a řešení všech organizačních a dalších otázek, jakož i rychlou výměnu
informací. Osobně se členové výboru budou setkávat vždy podle potřeby a také
zejména u příležitosti seminářů a jiných společných akcí. Tím není dotčeno právo
každého člena výboru požádat o svolání schůze výboru v případě, že to považuje za
nezbytné.

8 SEKRETARIÁT
Organizaci a správu o činnosti sekretariátu bude nadále zajišťovat jednatel. Vzhledem
k tomu, že činnost Společnosti zajišťuje zčásti z domácího pracoviště a v kanceláři ČSTN,
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ve 4. patře č. dveří 423 je přítomen nepravidelně, je
třeba osobní návštěvu dohodnout předem nejlépe telefonicky nebo prostřednictvím
elektronické pošty. Vzkazy lze rovněž zanechat ve schránce ČSTN v hale budovy ČSVTS,
kde ČSTN sídlí nebo v podatelně ČSVTS tamtéž, případně lze použít fax nebo záznamník.
Spojení: Mobil:
e-mail:
Telefon/záznamník:
Fax:

+420 604 139 519
csstn@csvts.cz
+420 221 082 281
+420 221 082 635

**
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ROZPOČET NA ROK 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE
80

Spotřebované nákupy (materiál,
energie, voda)
30 000,270
Služby
110 000,390
Osobní náklady
10 000,510
Úroky, dary, ostatní…
1 000,650 Ostatní náklady (odborná a ediční činnost,
odborné akce, schůze, porady)
60 000,770 Příspěvek ČSVTS
3 000,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
214 000,PŘÍJMY
890 Úroky, ostatní
1 000,1040 Výnosy z odborné činnosti
131 000,1140 Příspěvek od ČSVTS
62 000,1160 Členské příspěvky
20 000,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
214 000,Celkový výsledek:
Příjmy:
214 000,výdaje :
214 000,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZDÍL
0,0

Ludmila Čtrnáctá, pokladník ČSTN

**
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Usnesení 20. Valné hromady ČSTN, konané
v Praze dne 22. 06 2010
20. Valná hromada České společnosti pro technickou normalizaci:
1. Zvolila návrhovou komisi: Ing. Beran, Ing. Louša, Ing. Chwistek
2. Bere na vědomí:
informace o činnosti ČSVTS
3. Schvaluje:
a) Zprávu o činnosti Společnosti za období od 19. Valné hromady a plnění
usnesení
b) Zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2009
c) Zprávu auditora o hospodaření a činnosti v roce 2009
d) Program činnosti na rok 2010 a 1. pol. 2011 (do 21. VH)
e) Rozpočet na rok 2010
f) Kooptaci nového člena výboru Ing. Veláta, pracovníka ÚNMZ
4. Ukládá výboru:
 zveřejnit ve Zpravodaji ČSTN dokumenty schválené 20. Valnou hromadou
 zajistit plnění Programu činnost ČSTN v roce 2010/2011
 pokračovat ve vydávání Zpravodaje ČSTN se zaměřením na aktivizaci členské
základny
 spolupracovat s ÚNMZ včetně koordinace přednášek, seminářů a dalších
činností
 připravit 21. Valnou hromadu
 zpracovat podněty z diskuze na VH do činnosti společnosti
5. Doporučuje
 všem členům přispívat do Zpravodaje ČSTN
 podílet se podle svých možností na plnění Programu ČSTN
V Praze 22. června 2010
Návrhová komise 20. Valné Hromady ČSTN:
Ing. Zdeněk Beran, Ing. Jaroslav Louša, Ing. Gustav Chwistek
Za správnost:
JUDr. Jiří Kult, v. r.
Jednatel ČSTN

***

Strana 18

INFORMACE
SEKRETARIÁT ČSTN
Organizaci a správu činnosti sekretariátu zajišťuje jednatel pan JUDr. Jiří Kult. Osobní
návštěvu v kanceláři ČSTN v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, blok A, 4.
patro č. dveří 423
je třeba dohodnout předem, nejlépe telefonicky na čísle
+420 604 139 519. Vzkazy lze rovněž zaslat e-mailem, zanechat v podatelně nebo
v poštovní schránce č. 251 na recepci ČSVTS, případně lze použít fax nebo záznamník.
Kontaktní osoba: JUDr. Jiří Kult, jednatel ČSTN
Mobil:
+420 604 139 519
e-mail:
csstn@csvts.cz
Telefon/záznamník: +420 221 082 281
Fax:
+420 221 082 635
Webové stránky:
www.cstn.cz

**
NABÍDKA REKLAMY
Nabízíme Vám otištění reklamy Vaší firmy nebo Vaší činnosti ve Zpravodaji ČSTN.
V případě zájmu se obracejte na adresu
p. Josef Oboňa, d.t. předseda redakční rady, FERRUM s. r. o. Centrum technické
normalizace, e-mail: jobona@ferrum.cz, tel. +420 377 200 136, fax.: +420 377 200 120
nebo
JUDr. Jiří Kult, Jednatel ČSTN, mobil : +420 604 139 519, e-mail : csstn@csvts.cz,
tel./zázn. : +420 221 082 281, fax: +420 221 082 635,
Cena: Strana A5: 1 500 Kč.

***

