
Centrum technické normalizace (CTN) 
  

Zřízení CTN 
V únoru roku 2009 byla na základě rámcové smlouvy č. 2009/0034/RS ze dne 24. února 2009 uzavřené mezi 

PRAGOPROJEKT, a.s. a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělena 

společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. licence k užívání označení "CTN“ a „Centrum technické normalizace". 

 



Působnost CTN 

Na základě této licence společnost PRAGOPROJEKT, a.s.: 

A. organizačně zajišťuje tvorbu českých technických norem v oblasti projektování pozemních komunikací, 

mostů a tunelů a některých navazujících profesí. 

B. se Centrum technické normalizace u PRAGOPROJEKT, a.s. aktivně podílí na procesu tvorby technických 

norem na úrovni evropských a mezinárodních normalizačních organizací a na přejímání evropských 

a mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem (ČSN) v oblasti navrhování 

a provádění vozovek a zemních těles a v navazujících a souvisících oblastech. 

CTN u PRAGOPROJEKT zajišťuje zejména následující činnosti: 

▪ aktivně sleduje vývoj mezinárodní, evropské a národní technické normalizace; 

▪ sleduje potřeby uživatelů ČSN s cílem prosadit jejich oprávněné požadavky při tvorbě evropských, 

mezinárodních a národních technických norem; 

▪ podílí se na činnosti TNK a v případě potřeby také na činnosti normalizačních výborů ÚNMZ nebo Rady 

pro technickou normalizaci ÚNMZ; 

▪ vypracovává, popřípadě se podílí na zpracování odborných stanovisek, připomínek a dalších vyjádření; 

▪ ve spolupráci s ÚNMZ a odborníky z řad uživatelů technických norem se podílí na propagaci technické 

normalizace a na používání ČSN a zabezpečuje informovanost technické veřejnosti o stavu technické 

normalizace ve vymezeném oboru, daném předmětem jeho podnikání nebo činnosti; 

▪ poskytuje informační, vzdělávací nebo další poradenské, konzultační, publikační a jiné odborné činnosti 

uživatelům technických norem, a to jak zájemcům ze soukromoprávní sféry, tak i zainteresovaným 

státním orgánům, úřadům a organizacím;  

▪ ve spolupráci s ÚNMZ se podílí i na zajišťování systematického vzdělávání uživatelů a zpracovatelů 

technických norem.  

Členství v TNK 

Naši zaměstnanci působí v několika Technických normalizačních komisích. Podrobnosti viz webové stránky České 

agentury pro standardizaci. 

https://www.agentura-cas.cz/prostor-pro-experty/technicke-normalizacni-komise/clenove-tnk/
https://www.agentura-cas.cz/prostor-pro-experty/technicke-normalizacni-komise/clenove-tnk/

