
ROČNÍ ZPRÁVA 2016

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ, 
státní rozpočtová organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, 

zajišťující výkon státní správy v oblasti technické normalizace, 
metrologie a státního zkušebnictví.



legislativní 
a právní činnost



LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ ČINNOST

Úřad se v roce 2016 aktivně podílel na legislativních úkolech, které vycházely především 
z povinností vyplývajících z členství v EU a Plánu legislativních prací vlády. 

1. Státní zkušebnictví

Dnem•  15. 4. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stano-
vených výrobků při jejich dodávání na trh. Zákon představuje právní rámec 
pro implementaci předpisů EU stanovujících technické požadavky na výrobky, 
které byly vytvořeny podle zásad tzv. Nového legislativního rámce.

Ke stejnému datu nabyl účinnosti zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon • 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a některé další zákony. 
Tento zákon provádí potřebné legislativní změny v souvislosti s přijetím zákona 
č. 90/2016 Sb.

V návaznosti na výše uvedené byla publikována a účinnosti nabyla řada naříze-• 
ní vlády provádějících nový zákon č. 90/2016 Sb., jejichž prostřednictvím byly 
stanoveny technické požadavky na konkrétní skupiny výrobků a jsou transpozicí 
příslušných směrnic EU. Jedná se o

nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech,• 

nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny,• 

nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných • 
systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich 
dodávání na trh,

nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska • 
elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh,

nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení • 
určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh,

nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlako-• 
vých nádob při jejich dodávání na trh,

nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodá-• 
vání na trh,
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nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou • 
činností při jejich dodávání na trh,

nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpeč-• 
nostních komponent,

nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení • 
při jejich dodávání na trh,

nařízení vlády č. 345/2016 Sb., o lodní výstroji,• 

nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení • 
při jejich dodávání na trh.

Dnem 22. 3. 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 72/2016 Sb., kterým se mění • 
nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technic-
kou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení je transpozicí směrnice Komise 2014/106/EU, kterou se mění přílohy V 
a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě želez-
ničního systému ve Společenství.

Dnem 1. 9. 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění • 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybra-
né stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Obsahem novely je 
úprava druhového seznamu neharmonizovaných stavebních výrobků, na něž se 
nařízení č. 163/2002 Sb. vztahuje.

Dne 27. 12. 2016 bylo publikováno nařízení vlády č. 450/2016 Sb., kterým se mění • 
nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování 
shody, ve znění pozdějších předpisů; účinnosti nabylo dnem 11. 1. 2017. Nařízení 
bylo vypracováno na základě požadavků GŘ HZS ČR a provádí změny v úpravě 
technických požadavků na hasičské zásahové vozy, které spadají pod nařízení 
č. 173/1997 Sb.

Dnem 31. 12. 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 391/2016 Sb., kterým se • 
mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpeč-
ných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jakožto transpozice směrnice 
Komise v přenesené pravomoci 2015/863/EU, kterou se mění příloha II směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených 
látek.

Návrhy v projednávání
Byl zpracován a Poslanecké sněmovně předložen návrh zákona, kterým se mění • 
zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodá-
vání na trh z důvodu jeho  adaptace  na 3 přímo aplikovatelná nařízení EU tak, 
aby byl zajištěn výkon státní správy pro oblasti výrobků jimi upravené. Konkrétně 
se jedná o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních 
ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení 
směrnice Rady 2009/142/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/424 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES.

2. Technická normalizace

Dne•  27. 12. 2016 byla publikována vyhláška č. 442/2016 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpe-
čením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich 
poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb. Účinnosti vyhláška nabyla dne 
1. 1. 2017. Obsahem novely je obnovení možnosti roční varianty přístupu k  data-
bázi technických norem ČSN Online při zachování stávající výše poplatků.

3. Metrologie

Schválen•  změnový zákon (č. 264/2016 Sb.) v souvislosti s novým atomovým záko-
nem, který od 1. 1. 2017 mj. upravuje zákon o metrologii (č. 505/1990 Sb.). 

Schválen věcný záměr zákona o metrologii (UV č. 153/2016) a ÚNMZ ve spolupráci • 
s ČMI na základě uvedeného UV zahájil zpracování návrhu paragrafového znění 
nového zákona, který má být předložen vládě ČR do 1. 6. 2018. 

V návaznosti na přijetí nového zákona č. 90/2016 Sb. byla přijata a účinnosti nabyla • 
nařízení vlády transponující vybrané směrnice EU z oblasti metrologie. Jedná se o

nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodá-• 
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vání na trh, 

nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatic-• 
kou činností při jejich dodávání na trh. 
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technická 
normalizace



TECHNICKÁ NORMALIZACE

Od r. 2009 je ÚNMZ národní normalizační organizací a plnoprávným členem Mezinárodní 
organizace pro normalizaci (ISO), Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), Evropské-
ho výboru pro normalizaci (CEN), Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice 
(CENELEC) a zabezpečuje úkoly národní normalizační organizace v Evropském ústavu 
pro telekomunikační normy (ETSI). Hlavním cílem těchto organizací je přispívat tvorbou 
mezinárodních nebo evropských norem, které jsou dobrovolné, k odstraňování technic-
kých překážek obchodu. 

ÚNMZ spolupracuje s 

Technickými normalizačními komisemi (TNK)  –  odborné normalizační orgány 
s celostátní působností, které navazují na rozsah působnosti pracovních orgánů meziná-
rodních a evropských normalizačních organizací a jsou registrované, metodicky řízené 
a koordinované Odborem technické normalizace ÚNMZ. 
V roce 2016 pracovalo pro ÚNMZ 114 TNK, některé z nich v oblastech, které odpovídají 
působnosti technické komise evropské, respektive mezinárodní. 

Normalizačním výborem (NV) – orgán napomáhající ÚNMZ při plnění úkolů vyplývají-
cích z podmínek členství v evropských a mezinárodních normalizačních organizacích 
a spoluvytvářející podmínky pro rozvoj technické normalizace na národní úrovni.

 

Tvůrci technických norem – zpracovatelé a Centra technické normalizace (CTN) spolu-
pracují s ÚNMZ a zajišťující normalizační činnosti v celém procesu tvorby normativních 
dokumentů. 
K 31. prosinci 2016 měl ÚNMZ uzavřeny smlouvy s 65 CTN a 185 zpracovateli. Na základě 
těchto smluv byla zajištěna spolupráce s více jak 2 500 technickými komisemi a subkomi-
semi evropských a mezinárodních normalizačních organizací.

ÚNMZ sestavuje:

Plán technické normalizace - seznam normalizačních úkolů pro dané období. V roce 
2016 byl složen z části Základní plán a měsíčně odsouhlasovaných jedenácti doplňků.
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Všechny součásti plánu schvaluje předseda ÚNMZ na základě doporučení poradního 
orgánu - Rady pro technickou normalizaci.

Přehled o počtu schválených norem v roce 2016 poskytuje následující tabulka:

Schválené normy v roce 2016 Počet *

Evropské (CEN, CENELEC, ETSI) 1 518

Mezinárodní (ISO, IEC, ISO/IEC) 55

Původní ČSN 29

TNI -

Celkem 1 602

* Uvedené údaje se týkají pouze nových dokumentů. Ve sledovaném období bylo navíc schváleno 483 změn a 

oprav. To znamená, že bylo celkem schváleno 2 085 normalizačních dokumentů.

Zasedání mezinárodních technických komisí v ČR

V roce 2016 byl ÚNMZ pořadatelem 14 zasedání mezinárodních technických komisí. 
Zúčastnilo se jich celkem 276 delegátů. Přehled těchto zasedání je uveden v tabulce.

Název Datum
Počet 

účastníků
CEN/TC 250/SC 2/WG 1 „Eurocode 2: Design of 

concrete structures“
27. 1. 2016 15

CEN/TC 256/WG 10/SG 02 „Vehicle Track Interac-

tion“
10. – 11. 3. 2016 8

ISO/TC 190/ SC 4 „Biological methods“ 14. – 16. 3. 2016 16

CEN/TC 327/WG 1 + WG 5 „Animal feeding stuff s: 

Methods of sampling and analysis“
4. – 8. 4. 2016 20

CEN/TC 326 „Gas supply for Natural Gas Vehicles 

(NGV)“
30. – 31. 5. 2016 11

ISO/TC 156 „Corrosion of metals and alloys“ 7. – 10. 6. 2016 20

ISO/IEC/JTC 1/SC 24/WG 4 „Computer graphics, 

image processing and enviromnental data repre-

sentation“

14. – 16. 6. 2016 31
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Název Datum
Počet 

účastníků
ISO/TC 12/WG 19 „Quantities, units, symbols, 

conversion factors“
29. 6. – 1. 7. 2016 12

IEC/SC 121 A MT8 „Terminal blocks and clamping 

units“
1. – 2. 9. 2016 18

CEN/TC 254/WG 6 „Bridge decks waterproofi ng“ 27. 9. 2016 16

IEC/TC 37/SC 37A „Surge arresters“ 17. – 21. 10. 2016 34

CEN/TC 250/WG 4 „Eurocode 4: Design of compo-

site steel and concrete structures“
14. – 15. 11. 2016 27

ISO/TC 269/ WG 1 „Design (and calculation)“ 14. – 15. 11. 2016 21

CEN/TC 219/WG 3 „Cathodic protection of steel 

structures in sea-water“
7. – 8. 12. 2016 27

Celkem 276

V roce 2016 ÚNMZ realizoval následující projekty fi nancované nebo spolufi nancované 
z prostředků EU. 

eComents

Projekt „CIP eComents“ byl uzavřen mezi EK, CEN (partner) a ostatními účastnickými 
organizacemi včetně ÚNMZ (partner´s members), v rámci něhož ÚNMZ zakoupil licen-
ce na využívání SW Revo pro podporu veřejného posuzování návrhů norem. Využitím 
uvedeného SW se zvýšila přidaná hodnota koncovým uživatelům, a to především 
v oblasti informovanosti o standardizačním procesu, úrovně zapojení do procesu 
tvorby norem, přizpůsobení se evropským strategiím a usnadnění účasti na proce-
su standardizace subjektům z řad veřejnosti, průmyslu a zejména malých a středně 
velkých podniků.
Projekt je fi nancován z prostředků EK „Competitiveness and Innovation Framework 
Programme (CIP)“ ve výši cca 92 %, 8 % hradí účastnická organizace.
V rámci projektu byl v minulých letech fi nancován nákup výše uvedeného SW, každo-
ročně je dále hrazena technická podpora SW a hosting.
V roce 2016 byly z mimorozpočtových prostředků na projekt kryty výdaje na SW údrž-
bu a hosting v částce 299 737 Kč.
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Překlady norem

Projekt  byl realizován na základě smlouvy FPA (Framework partnership Agreement) 
a její přílohy III - MODEL SPECIFIC GRANT AGREEMENT FOR TRANSLATION ACTION. 
Tato smlouva byla uzavřena mezi Evropskou unií (Evropskou komisí) a Evropskou 
komisí pro normalizaci CEN  (resp. CENELEC) – s každou organizací je uzavřena vlastní 
smlouva.
Tzv. Specifi c agreement for Translation Action (příloha II výše uvedeného dokumentu) 
vychází z požadavku na podporu jednak zavádění právních předpisů EK (nařízení 
a směrnice) na národních úrovních jednotlivých členských států a jednak z požadavku 
na podporu malých a středních podniků tak, jak je to zakotveno v nařízení Evropského 
parlamentu a Evropské rady č. 1025/2012. Tato podpora spočívá ve spolufi nancování 
(poskytování příspěvku) na překlady technických norem, které jsou vázány na man-
dát nebo směrnici EU do národního jazyka. Příspěvek může činit až 75 % skutečně 
prokázaných nákladů na překlad na národní úrovni. Náklady se prokazují auditem, 
který probíhá na národní úrovni a jehož závěry jsou na základě poskytnutých podkla-
dů (smlouvy, faktury a vydané technické normy) následně schváleny  na úrovni CEN  
(resp. CENELEC), kde jsou shromážděny za všechny účastnické státy a pak předány 
na EK k závěrečné kontrole.

CBRNE

V roce 2016 začala realizace projetu CEN „Pokyny pro bezpečnost látek ve zdravotnic-
kých zařízeních podle jejich životního cyklu“. Projekt je realizován na základě smlouvy 
mezi CEN a Evropskou komisí (CEN/GROW/487/2015-09) ze dne 17. 12. 2015.
Cílem projektu je tvorba evropské technické specifi kace. Předmětem projektu je pro-
blematika nebezpečných látek v nemocnicích (především radioaktivních látek). 
V životním cyklu příslušných látek – tedy od výroby až po jejich likvidaci – dochází 
ke ztrátám materiálu, které způsobí kontaminaci životního prostředí nebo může dojít 
k ohrožení lidského zdraví. Projekt má za cíl analyzovat tato rizika a vytvořit doporuče-
ní na jejich snížení.



metrologie



METROLOGIE

V roce 2016 byla zpracována a vládě ČR předložena Koncepce rozvoje národního met-
rologického systému pro období let 2017 až 2021. Koncepce byla schválena usnesením 
vlády č. 1129 ze dne 14. 12. 2016. 

V širším spektru byly osloveny ústřední orgány státní správy v souvislosti s revizí regulace 
v oblasti stanovených měřidel.

Autorizace subjektů 

Celkový počet autorizovaných metrologických středisek (AMS) k 31. 12. 2016 byl 265. 
V průběhu roku 2016 bylo nově autorizováno osm subjektů, pěti byla autorizace zrušena 
a pěti pozastavena. V rozhodnutích o autorizaci byly provedeny změny u 11 subjektů, 
u 150 subjektů byly provedeny změny v podmínkách autorizace. S 16 subjekty, které pro-
jevily zájem o novou autorizaci nebo rozšíření stávající autorizace, byl projednán jejich 
záměr. 
Subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření bylo k 31. 12. 2016 celkem 58. 
Z tohoto počtu byl v roce 2016 autorizován 1 nový subjekt, 3 subjektům byla autorizace 
pozastavena a 2 subjektům byla autorizace zrušena. Uvedené údaje lze najít na interne-
tových stránkách ÚNMZ v databázi autorizovaných subjektů a dále ve Věstníku ÚNMZ.
V roce 2016 byla kontrolována účast AMS v mezilaboratorních porovnáních zkoušek 
(MPZ) nebo v dvoustranných mezilaboratorních porovnáních zkoušek (DMPZ). Celkem 
93 AMS se zúčastnilo 127 DMPZ/MPZ. Z toho v oblasti tachografů 67 AMS se účastnilo 94 
DMPZ a v dalších oborech činnosti 26 AMS se zúčastnilo 33 MPZ/DMPZ. 

Tvorba a rozvoj státních etalonů 

V České republice bylo ke dni 31. 12. 2016 vyhlášeno celkem 55 státních etalonů. 52 stát-
ních etalonů uchovává ČMI, 1 státní etalon Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR  (ÚFE AV 
ČR) a 2 státní etalony uchovává Výzkumný ústav geodetický, topografi cký a kartografi cký 
(VÚGTK). Seznam všech státních etalonů je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu. 

Plán standardizace – Program rozvoje metrologie 

V rámci Programu rozvoje metrologie bylo v roce 2016 řešeno celkem 34 úkolů. Z toho 
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řešil ČMI 12 úkolů, ostatní subjekty potom zbývající 22 úkoly. Jednalo se o tyto úkoly:

uchovávání, udržování a rozvoj státních etalonů v celkovém počtu 52 provozo-• 
vaných v ČMI,

uchovávání, udržování a rozvoj 3 státních etalonů provozovaných subjekty • 
mimo ČMI (ÚFE AV ČR a VÚGTK),

rozvoj etalonáže měřidel (ÚFE AV ČR, FEL ČVUT, MFF UK), • 

zkvalitnění ověřování měřidel objemové aktivity radonu (SÚJCHBO),• 

metrologie zajišťovaná na základě právních předpisů o metrologii, • 
např. státní metrologický dozor a mezinárodní spolupráce,

metrologie v chemii (Axys-Varilab, CSlab, EURACHEM-ČR, ČIA),• 

metrologie elektrických veličin (FEL ČVUT),• 

ochrana software v měřicích přístrojích,• 

transfer znalostí (zpracování nových kalibračních postupů, revize stávajících, • 
metodiky provozních měření – mikrometry a teploměry ve zdravotnictví, 
metrologické předpisy – metody zkoušení pro měřidla proteklého množství 
vody, pro ověřování vysokorychlostních kontrolních vah silničních vozidel za 
pohybu, pro ověřování tachografů s registrací pracovní činnosti řidičů motoro-
vých vozidel, pro ověřování přístrojů na měření tlaku krve, metodika pro určení 
cílové hodnoty při výrobě hotově balených výrobků, překlady dokumentů 
OIML a WELMEC, návrh zkušebního zařízení a metodiky pro kontrolu měřidel 
na cisternách za provozu a nové metody úředního měření pro měření průtoků 
v profi lech s volnou hladinou).  

Na uvedené úkoly bylo vynaloženo ze státního rozpočtu celkem 10,710 milionu Kč 
hrazených z fi nančních prostředků ÚNMZ. Z toho ČMI čerpal 3,588 milionu Kč 
na 9 úkolů, ostatní řešitelé čerpali 7,122 milionu Kč na 22 úkolů.  
Tři úkoly ČMI byly fi nancovány přímo MPO. 

Kontrolní činnost 

V roce 2016 byl navýšen počet kontrol o 20 % oproti předchozím létům. Bylo provede-
no celkem 37 kontrol, z toho 4 na pracovištích ČMI pověřených k uchovávání státních 
etalonů, 6 kontrol u subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření 
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a 27 kontrol u autorizovaných metrologických středisek. Vše s cílem prověřit dodržo-
vání ustanovení zákona, dodržování podmínek autorizace, vedení předepsané doku-
mentace, platnost kalibrace hlavních etalonů, platnost ověření stanovených měřidel, 
prověření dokladů o odborné způsobilosti zaměstnanců autorizovaných subjektů 
a též provozních a prostorových podmínek. Kontrolní zjištění potvrdila u prověřo-
vaných subjektů požadovaný stav, v případě formálních nedostatků byla zajištěna 
náprava. Kontrolovaným subjektům nebyla uložena pokuta. 

Informace pro odbornou veřejnost 

V roce 2016 byla vydána 4 čísla časopisu Metrologie včetně tematické přílohy 
k č. 4/2016, která se zabývala vybranými oblastmi průtoku kapalin. Od 1. července 
2016 převzal Ing. Jan Tichý funkci předsedy Redakční rady časopisu Metrologie. 
Náklady na vydávání časopisu zůstaly bez navýšení. 

Působení v rámci mezinárodních struktur

ÚNMZ zastupuje Českou republiku ve Výboru pro měřidla (WELMEC) a v Pracovní 
skupině pro měřidla při Evropské komisi, kde byla  v únoru 2016  projednávána 
mj. námitka ČR vůči harmonizované normě na vodoměry. 

Mezinárodní spolupráce na úrovni jak mezinárodních vládních metrologických 
organizací (Metrická konvence, OIML), tak i nevládních metrologických regionálních 
organizací (EURAMET, e. V., WELMEC) byla zajišťována v součinnosti s Českým metrolo-
gickým institutem. V říjnu 2016 byla zajištěna účast na 15. generální konferenci OIML.

V rámci prací ve společné pracovní skupině ISO REMCO/ISO CASCO (za účasti zástupce 
ČR – ÚNMZ) byl schválen návrh mezinárodní normy ISO 17034, která je systémovou 
normou pro výrobce referenčních materiálů, a dále: 

posuzování materiálů, které byly zpracovány mezinárodními metrologickými • 
organizacemi zejména v rámci přípravy na jednání 51. zasedání Mezinárodního 
výboru pro legální metrologii (CIML), 15. generální konference Mezinárodní 
organizace pro legální metrologii (OIML), která se uskutečnila 17. – 21. října 
2016 ve Štrasburku,

výkon národního sekretariátu ISO/REMCO, posuzování příslušných materiálů a • 
účast českého sekretáře ISO/REMCO na 39. zasedání Výboru ISO/REMCO, které 
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se konalo 14. – 17. června 2016 v UNIIM (Jekatěrinburg, Ruská federace).Výsled-
ky byly uvedeny v časopise Metrologie č. 4/2016,

zasedání společné pracovní skupiny JWG 43 (ISO REMCO/ISO CASCO) k vy-• 
pracování návrhu ISO normy 17025  v Ženevě (v dubnu a červnu), společná 
pracovní skupina ukončila práci,

účast Úřadu na mezinárodní spolupráci v rámci WELMEC při přípravě návodo-• 
vých dokumentů a při řešení obecných otázek implementace směrnice MID 
(směrnice pro měřidla), zástupce Úřadu se ve dnech 11. – 13. května 2016 zú-
častnil 32. zasedání Výboru WELMEC v Helsinkách a v červnu 2016 v Bratislavě 
jednání pracovní skupiny WG 8,

podpora zapojení ČMI do projektů EMPIR (nový evropský výzkumný program • 
v metrologii) vyhlášených v oblastech energetiky, životního prostředí, metrolo-
gie pro průmysl, zdraví, nových technologií a redefi nice jednotek SI.



státní 
zkušebnictví



STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Autorizace a oprávnění

V roce 2016 ÚNMZ vydal 6 rozhodnutí ve věci autorizace v následujícím členění podle 
oblastí vymezených nařízeními vlády a atomovým zákonem na základě zákona 
č. 22/1997 Sb.:  NV č. č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické 
prostředky – 2, NV č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emisí hluku – 1, NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadav-
ky na vybrané stavební výrobky – 1 a zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon – 2. 
Dále ÚNMZ provedl 28 oznámení a vydal doklady o vzniku oprávnění k činnostem 
posuzování shody na základě zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 
výrobků, pro oblasti vymezené nařízeními vlády: NV č. 96/2016 Sb., o rekreačních 
plavidlech a vodních skútrech – 1, NV č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na 
výbušniny – 1, NV č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů 
určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh – 1, NV 
č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompati-
bility při jejich dodávání na trh – 5, NV č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednodu-
chých tlakových nádob při jejich dodávání na trh – 4, NV č. 120/2016 Sb., o posuzování 
shody měřidel při jejich dodávání na trh – 1, NV č. 121/2016 Sb., o posuzování shody 
vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh – 1, NV č. 122/2016 Sb., 
o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent – 3, NV č. 219/2016 
Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh – 11.

Dvě správní řízení ve věci udělení autorizace na základě zákona č. 22/1997 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů, byla ukončena rozhodnutím o zamítnutí žádosti (jedno podle 
NV č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost 
evropského železničního systému a druhé podle NV č. 208/2011 Sb., o technických 
požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení) a jedno správní řízení bylo usnesením 
zastaveno (podle NV č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových 
nádob při jejich dodávání na trh).

 V oblasti harmonizovaných stavebních výrobků ÚNMZ vydal 5 rozhodnutí o vzniku 
oprávnění na základě zákona č. 22/1997 Sb. a 5 potvrzení o vzniku oprávnění na zákla-
dě zákona č. 90/2016 Sb. provádět činnosti oznámeného subjektu při posuzování 
a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charak-
teristikám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým 
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se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (dále jen „CPR“) a jejich změn.

V oblasti harmonizovaných stavebních výrobků ÚNMZ vydal 5 rozhodnutí o vzniku 
oprávnění na základě zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 5 potvr-
zení o vzniku oprávnění na základě zákona č. 90/2016 Sb. provádět činnosti oznáme-
ného subjektu při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků 
ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky 
pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS 
(dále jen „CPR“) a jejich změn. 

Ke dni 31. 12. 2016 zahrnoval systém státního zkušebnictví 33 autorizovaných osob 
posuzujících shodu v 17 oblastech výrobků stanovených nařízeními vlády vydanými 
k provedení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a atomovým zá-
konem (č. 263/2016 Sb.), 1 oznámený subjekt k činnostem posuzování shody podle 
zákona o pyrotechnice (č. 206/2015 Sb.) a 15 oznámených subjektů k činnostem posu-
zování shody v 9 oblastech výrobků stanovených nařízeními vlády vydanými 
k provedení zákona č. 90/2016 Sb., 3 uznané nezávislé organizace autorizované 
k odsouhlasování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných 
spojů konstrukčních dílů tlakových zařízení podle NV č. 219/2016 Sb. a 7 uznaných 
nezávislých organizací autorizovaných k odsouhlasování pracovníků provádějících ne-
destruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení podle NV č. 219/2016 
Sb. Dále zahrnoval 27 oznámených subjektů a 2 subjekty pro technické posuzování ve 
smyslu CPR. 

Sjednocení činnosti všech subjektů působících v jedné oblasti výrobků zajišťuje 
ÚNMZ vedle příloh k rozhodnutím o udělení či změně autorizace, jimiž jsou autorizo-
vané osoby povinny se v zájmu dodržování jednotného postupu řídit, též zadáváním 
příslušných úkolů v rámci Plánu standardizace – Programu rozvoje zkušebnictví vybra-
ným autorizovaným osobám a oznámeným subjektům.

Čerpání prostředků z Plánu standardizace pro oblast rozvoje zkušebnictví

Plán standardizace – Program rozvoje zkušebnictví (PS – PRZ) na rok 2016 metodicky 
zabezpečoval činnosti autorizovaných osob v systému posuzování shody stanovených 
výrobků. 

Finanční rozpočet na úkoly PS-PRZ 2016 byl stanoven ve výši 7 060 000 Kč. Seznam 



| roční zpráva 2016

úkolů byl projednán na zasedání Komise pro posuzování shody. Po zohlednění všech 
připomínek byl PS – PRZ sestaven v celkovém fi nančním objemu 7 057 000 Kč pro 88 
úkolů. Po následném zapracování změn do dodatku č. 1 a dodatku č. 2 byla celková 
částka na PS-PRZ na r. 2016 ve výši 6 682 000 Kč. 

Program rozvoje zkušebnictví byl rozčleněn do následujících částí:

Plán standardizace – Program rozvoje zkušebnictví 2016 Počet 

úkolů

Celková 

částka 

(tis. Kč)

Uhraze-

no 2016 

(tis. Kč)

Úhrada 

2017 

(tis. Kč)

Část 1

Metodické zabezpečování jednotného postupu autorizovaných 

osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací 

při posuzování shody výrobků nebo personálu, podle platných 

právních předpisů

7 945 945 0

Část 2

Metodické zabezpečování jednotného postupu autorizovaných 

osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací 

při posuzování shody výrobků nebo personálu, jejichž stanovení 

k posuzování shody je připravováno

3 320 240 80

Část 3
Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných 

osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací
14 1 160 1 065 95

Část 4 Mezinárodní spolupráce 40 2 865 2 367 498

Část 5
Zdokonalování činnosti autorizovaných osob, oznámených 

subjektů a uznaných nezávislých organizací
16 1 392 1 292 100

Celkem 80 6 682 5 909 773

Rozpočet 88 7 060

Úspora 378

Kontrola autorizovaných osob

V roce 2016 bylo provedeno celkem 16 plánovaných kontrol realizovaných ÚNMZ 
na základě ustanovení § 11 odst. 4 a § 11b odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. a ustanovení 
§ 21 zákona č. 90/2016 Sb., a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kont-
rolní řád), z nichž 1 kontrola byla provedena pro účely jmenování dle nařízení Komise 



| roční zpráva 2016

(EU) č. 920/2013 ze dne 24. září 2013 o jmenování oznámených subjektů podle směr-
nice Rady 90/385/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích 
a směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a dozoru nad těmito subjek-
ty. 



vnější
vztahy



VNĚJŠÍ VZTAHY

Výbor pro EU na pracovní úrovni 

ÚNMZ se podílí jako přidružený člen na činnosti Výboru pro EU na pracovní úrovni 
především  přípravou a prezentací rámcových pozic k návrhům předpisů EU v souladu 
s usnesením vlády č. 427 ze dne 28. dubna 2003 a dále na přípravě koncepčních mate-
riálů, zpráv a informací pro vládu ČR a další orgány. 

Sektorová skupina Technická harmonizace a spotřebitel (SS THS) v rámci Re-
sortní koordinační skupiny MPO – funguje od roku 2005. V návaznosti na  usnesení 
vlády č. 427/2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci proce-
su rozhodování a jeho novel byla zřízena na MPO, stejně jako na ostatních resortech, 
RKS MPO, ÚNMZ má gesci za PS Rady EU – technická harmonizace (PS G7) a následně, 
na základě usnesení V-EU, gesci za jednu z podskupin pracovní skupiny Rady EU A4 – 
Výbor pro obchodní politiku – Experti – Vzájemné uznávání. 
V roce 2016 ÚNMZ zajišťoval plnění úkolů souvisejících s činností v pracovní skupině 
Rady EU G7 – technická harmonizace (PS G7), v ostatních pracovních skupinách Rady 
EU a v pracovních orgánech EK, které tematicky spadají do oblasti působnosti ÚNMZ, 
případně i ostatních rezortů, kde pak působil jako koordinátor přípravy podkladů 
a instrukcí. 
Konkrétně v roce 2016 byla jednání v rámci PS G7 Rady EU, v závislosti na prioritách 
stanovených nizozemským a slovenským předsednictvím Rady EU, zaměřena 
na projednávání návrhů z oblasti motorových vozidel a hnojiv. Zároveň byly v OJ EU 
zveřejněny legislativní akty, jejichž projednávání bylo v daném roce ukončeno, kon-
krétně se jednalo o tři nařízení Rady a EP týkající se osobních ochranných prostředků, 
spotřebičů plynných paliv a lanových drah. V roce 2016 se nekonalo žádné zasedání 
podskupiny pracovní skupiny PS A4 – Výbor pro obchodní politiku – Experti – Vzájem-
né uznávání. V návaznosti na projednávání v pracovních orgánech EK a Rady EU byla 
v roce 2016 v rámci jednání Rady pro konkurenceschopnost členskými státy EU, 
včetně ČR, podepsána „Společná iniciativa v oblasti normalizace“, na jejíž formulaci se 
ÚNMZ aktivně podílel.

V návaznosti na aktuální stav projednávání nových a revidovaných obchodních dohod 
mezi EU a třetími zeměmi (zejména s Filipínami, Indonésií, Japonskem, Kanadou, Me-
xikem, Vietnamem, Tunisem, USA), které zahrnují oblasti týkající se působnosti ÚNMZ, 
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tj. technické předpisy, tvorba norem, postupy posuzování shody a technické překáž-
ky obchodu, ÚNMZ v roce 2016 zajišťoval přípravu podkladů pro účely zpracování 
instrukcí, rámcových pozici a dalších materiálů projednávaných v rámci SS MO.

V případě projednávání témat, která nespadala do přímé působnosti ÚNMZ, zod-
povídal Úřad za koordinaci přípravy stanovisek, instrukcí a mandátů pro jednání 
přípravných orgánů a jednotlivých sektorových formací Rady EU, a to v souladu s již 
nastaveným funkčním mechanismem spolupráce mezi ÚNMZ a ostatními gestorskými 
ministerstvy nebo ostatními správními úřady – konkrétně v roce 2016 s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem zemědělství.

Komise pro technické překážky obchodu – poradní orgán ministra průmyslu 
a obchodu vytvářející podmínky pro meziresortní spolupráci a zajišťující koordinaci 
a řízení procesu technické harmonizace a výměnu informací mezi správními úřady, 
institucemi a organizacemi působícími v souvisejících oblastech včetně hospodář-
ských a sociálních partnerů. Předsedou KTPO je předseda ÚNMZ. V rámci KTPO fungují 
4 subkomise, úzce specializované na jednotlivé oblasti v působnosti ÚNMZ. Výměna 
informací probíhá elektronicky. V roce 2016 zasedala KTPO dvakrát.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o po-
stupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti – stanovuje postupy pro předávání informací mezi členskými 
státy EU o záměru přijmout předpis jdoucí nad rámec harmonizace. 
Do systému výměny informací o notifi kovaných předpisech jednotlivých členských 
států EU bylo ČR oznámeno za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 38 notifi kací 
a u pěti notifi kací členských států EU uplatnila ČR 3 připomínky a 2 podrobná stano-
viska.

Mezinárodní spolupráce a aktivity

Mezinárodní spolupráce byla v roce 2016 realizována jak na úrovni vládních, tak 
i nevládních organizací v tuzemsku i v zahraničí.

ÚNMZ zajišťoval účast na příslušných mezivládních a meziresortních výborech a komi-
sích, a to zejména v kontextu bilaterálních dohod a memorand o vzájemné spolupráci 
v oblastech své působnosti. 
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V návaznosti na diskuse zahájené v předchozích letech pokračovalo projednávání 
textů rámcových memorand o vzájemné spolupráci s partnerskými organizacemi 
z Čínské lidové republiky, Indické republiky, Íránu, Kazachstánu, Tuniské republiky, 
Uzbekistánu, Vietnamské socialistické republiky a Seychelské republiky, podepsána 
byla tato Memoranda:

Memorandum•  o porozumění а spolupráci mezi ÚNMZ a gruzínskou Národní 
agenturou pro normy a metrologii (únor 2016),

Memorandum o porozumění mezi ÚNMZ a ruskou Federální agenturou pro • 
technickou regulaci a metrologii (březen 2016),

Memorandum o porozumění mezi ÚNMZ a Státním výborem pro normalizaci • 
Běloruské republiky (květen 2016),

Memorandum o porozumění mezi ÚNMZ a mongolskou Agenturou pro nor-• 
malizaci a metrologii (červen 2016).

WTO/TBT

V rámci zabezpečování plnění Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), 
která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), za-
jišťoval ÚNMZ činnost Informačního střediska WTO/TBT pro ČR v rozsahu stanoveném 
Dohodou WTO/TBT a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

V souvislosti s přistoupením ČR k EU spadá Dohoda o WTO do Společné obchodní 
politiky EU. Zástupce ÚNMZ je členem Sektorové skupiny pro mezinárodní obchod 
– Výbor pro obchodní politiku RKS MPO na základě spolugesce ÚNMZ pro otázky sou-
visející s Dohodou WTO o technických překážkách obchodu a podílí se na koncipování 
českého stanoviska pro jednání PS RADY EU A4 – Výbor pro obchodní politiku. ÚNMZ 
rovněž koordinuje meziresortní spolupráci v této oblasti.

EHK/OSN 

ÚNMZ zastupuje ČR v Pracovní skupině pro regulatorní spolupráci a normalizaci 
(WP.6) Evropské hospodářské komise OSN. ČR má již od roku 2014, kdy byl zástupce 
ÚNMZ zvolen do funkce druhého místopředsedy této PS a jehož mandát byl v roce 
2016 prodloužen na další dvouleté období, možnost aktivně se podílet na plnění úko-
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lů WP.6 a  přispívat tak k formulování dalších směrů její činnosti. V uplynulém období 
se konkrétně jednalo zejména o formulaci aktivit, kterými může WP.6 přispět 
k implementaci konkrétních cílů Agendy udržitelného rozvoje 2030, revizi doporučení 
týkajících se regulatorní spolupráce v oblasti posuzování shody a dozoru nad trhem a 
vymezení dalších směrů činnosti pracovní skupiny.  

  

Mezinárodní projekty

Bosna a Hercegovina 

ÚNMZ v roce 2016 pokračoval již třetím rokem v realizaci projektu české rozvojové 
spolupráce v Bosně a Hercegovině „Podpora kapacit Institutu pro standardizaci 
Bosny a Hercegoviny v oblasti zavádění EUROCODŮ“ v celkové délce trvání 38 
měsíců s celkovým rozpočtem cca 9 mil. Kč . 

Projekt je zaměřen na podporu kapacit partnerské organizace Institutu pro standardi-
zaci Bosny a Hercegoviny (BAS) v oblastech překladů a zavádění zásad pro navrhování 
stavebních konstrukcí – Eurokódů a přípravy jejich národních příloh. 

Cílem projektu je zavést v Bosně a Hercegovině (BaH) jednotný postup navrhování 
konstrukcí staveb a přispět tak ke zvýšení jejich bezpečnosti, spolehlivosti a kvality 
a k zpřehlednění pravidel pro místní i zahraniční investory v oblasti stavebnictví. 

Mezi hlavní cíle projektu patří 

ustanovení interní struktury, nastavení interních postupů a zpracování me-• 
todiky pro překlady Eurokódů, včetně zavedení jejich funčkní evidence a 
uchovávání, a pro tvorbu jejich národních příloh dle osvědčených evropských 
postupů, 

zavedení a zveřejnění přeložených Eurokódů (4 805 stran textu) a národních • 
příloh k 5 vybraným částem Eurokódů, 

podpora zavádění evropských principů v oblasti stavebních výrobků zpracová-• 
ním a dodáním vhodného SW nástroje pro zajištění funkční evidence procesu 
certifi kace v dané oblasti, 

zvýšení odborných kapacit, • 

zvýšení povědomí široké a odborné veřejnosti o Eurokódech realizací seminářů • 
pro odbornou veřejnost a zpracováním příručky o Eurokódech. 
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V roce 2016 pokračovala realizace dosud neukončených projektových aktivit zaměře-
ných na:  

překlady jednotlivých částí Eurokódů do jednoho z národních jazyků BaH. Bylo • 
přeloženo, zrevidováno a připraveno ke konečnému schválení 1 676 textových 
stran (od začátku projektu bylo přeloženo celkem 3 781 str. z celkového počtu 
4 807 stran určených k překladu a revizi),

zavádění jednotlivých částí Eurokódů v jednom z národních jazyků BaH • 
do národní soustavy norem. Bylo zveřejněno a zavedeno dalších 6 částí Euro-
kódů (od začátku projektu celkem 10,  přičemž stanovený minimální cíl projek-
tu byl zavedení 9 částí Eurokódů za celou dobu trvání projektu), 

zpracování klimatických dat nezbytných pro tvorbu 5 národních příloh zohled-• 
ňujících národní specifi ka BaH k 5 vybraným částem Eurokódů týkajících se 
obecných zásad navrhování konstrukcí, zatížení konstrukcí teplotou, sněhem, 
větrem a seizmicitou,

zpracování a zveřejnění 2 národních příloh k 5 vybraným částem Eurokódům, • 

zahájení prací na 2 dalších národních přílohách, • 

příprav interaktivní mapy maximálních a minimálních teplot určené k využití • 
místním i zahraničním projektantům, 

zpracování SW aplikace pro certifi kaci výrobků a její zavedení do interních • 
systémových nástrojů BAS, 

vyškolení expertů, členů technických komisí BAS a dalších zainteresovaných • 
pracovníků českými experty za účelem předání zkušeností a informací z proce-
su implementace Eurokódů a zpracování národních příloh – v rámci 2 konzul-
tačních a studijních pobytů vyškoleno 24 expertů BaH. 

Moldavsko

V září 2016 uzavřel ÚNMZ smlouvu s Českou rozvojovou agenturou na realizaci další-
ho projektu české rozvojové spolupráce, jehož cílem je zavedení jednotného evropské-
ho postupu pro navrhování stavebních konstrukcí v Moldavské republice. Tohoto cíle 
bude dosaženo posílením funkční struktury v oblastech zavádění, tvorby a přípravy 
národních příloh jednotných zásad pro navrhování konstrukcí – Eurokódů a rozšíře-
ním stávajícího systému distribuce norem o elektronický systém přístupu k normám. 
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Projekt s názvem „Zavádění Eurokódů v Moldavské republice“ je plánován na 
dobu 26 měsíců s celkovým rozpočtem cca 5,5 mil. Kč. Partnerskými organizacemi v 
zemi příjemce jsou moldavské Ministerstvo regionálního rozvoje a stavebnictví 
a Národní normalizační institut Moldavské republiky. 

Hlavní cíle projektu: 

zvýšení odborných kapacit v oblasti implementace Eurokódů na národní úrov-• 
ni, 

zpracování 13 národních příloh k vybraným částem Eurokódů, • 

specifi kace a zavedení on-line systému distribuce norem veřejnosti, • 

specifi kace požadavků na on-line platformu pro koordinaci procesu tvorby • 
norem. 

V roce 2016 

1 formulační cesta 2 českých expertů a a 1 studijní a konzultační cesta 3 čes-• 
kých expertů – příprava na zahájení realizace jednotlivých projektových aktivit. 

Srbsko 

V roce 2016 pokračovala realizace twinningového projektu “Posílení kapacit Národ-
ní infrastruktury kvality (NQI) a služeb posuzování shody (CA) v Srbské republi-
ce”, na jehož zajištění se ÚNMZ podílí jako jeden z Junior partnerů, společně s Českým 
metrologickým institutem a Českým institutem pro akreditaci. Projekt je realizován 
za účelem zvýšení konkurenceschopnosti srbských podniků a průmyslu na trhu EU, 
poskytnutí podpory v oblasti harmonizace stávajících národních technických předpi-
sů s právem EU, zlepšení a posílení infrastruktury kvality a kapacity vybraných institucí 
v této oblasti. Hlavním srbským partnerem a příjemcem projektu je Ministerstvo hos-
podářství ve spolupráci s dalšími ministerstvy a úřady. Celková doba trvání projektu je 
21 měsíců a celkový rozpočet cca 27 mil. Kč. 

Hlavní cíle projektu: 

podpora prosazování národních technických právních předpisů jejich další • 
harmonizací s evropskou legislativou v jednotlivých výrobkových oblastech, 

transpozice vybraných směrnic z kapitoly „Volný pohyb zboží“ do národní legis-• 
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lativy v souladu s Národním programem pro přijetí „Acquis communautaire“, 

revize a implementace Akčního plánu pro neharmonizovanou oblast a navazu-• 
jící posouzení a revize legislativy v této oblasti, 

zajištění podmínek pro implementaci evropské legislativy v oblasti metrologie • 
a chemických látek (REACH), 

revize a posílení institucionálního a právního rámce pro implementaci ev-• 
ropské legislativy v oblasti vzájemného uznávání a oznamování technických 
předpisů, 

posílení kapacit srbského ministerstva průmyslu a ostatních relevantních mi-• 
nisterstev pokud jde o poskytování informací týkajících se transpozice evrop-
ské legislativy a souvisejících dopadů, včetně vytvoření sítě kontaktních míst 
pro výrobky. 

V roce 2016

bylo realizováno 22 tří až pětidenních expertních pobytů v Srbsku zajištěných 8 • 
experty ÚNMZ a 6 externími experty ÚNMZ, 

v rámci těchto pobytů proběhlo cca 20 workshopů a kulatých stolů, 1 seminář • 
a 1 konference se zástupci zainteresovaných institucí, organizací či sdružení 
a bylo vyškoleno více než 100 srbských expertů 

se uskutečnily 3 studijní a konzultační pobyty srbských expertů v ČR (neharmo-• 
nizovaná oblast, stavební výrobky, hračky a aerosoly) organizované ÚNMZ 
a z větší části i expertně zajištěny ÚNMZ, případně ve spolupráci z MPO, MZ, 
ČOI, SZÚ, autorizovanými osobami a Enterprise European Network, 

proběhly 4 zasedání Steering Committee,• 

byly aktivity zaměřeny • 

na přípravu srbského Akčního plánu pro neharmonizovanou oblast • 
a aplikaci evropských principů a legislativy pro neharmonizovanou 
oblast, 

na analýzu a revizi vybrané sekundární výrobkové a chemické legislativy • 
za účelem jejího přizpůsobení evropské legislativě, 

na přípravu orgánů posuzování shody na akreditaci, autorizaci a notifi kaci. • 
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Mongolsko 

V roce 2016 se ÚNMZ jako jeden z členů 8 členného konsorcia vedeného British 
Standards Institution již třetím rokem expertně podílel na zajištění výstupů projektu 
technické asistence AidEurope “Podpora modernizace mongolského systému nor-
malizace”  v celkové délce trvání 40 měsíců a s celkovým rozpočtem cca 1 mld. Kč. 
Projekt je zaměřen na podporu iniciativy mongolské vlády při implementaci evrop-
ských principů, norem a standardů vztahujících se k prvnímu pilíři volného pohybu 
zboží, a to prostřednictvím vybudování odpovědných institucí a posílení kapacity 
stávajících struktur. 

Hlavní cíle projektu: 

zavedení zásad národní kvality a programu národní kvality, • 

nastavení a zajištění institucionálního rámce v oblasti tvorby technických před-• 
pisů, normalizace, posuzování shody a akreditace, 

podpora postavení národního normalizačního orgánu v souladu s principy EU • 
a WTO, 

implementace evropské legislativy v oblasti bezpečnosti výrobků a odpověd-• 
nosti za vadné výrobky do národní legislativy.

V roce 2016

proběhl osmidenní expertní pobyt v Mongolsku zaměřený na podporu národ-• 
ního programu kvality zejména v oblasti tvorby norem a jejich distribuce. 

Ázerbajdžán 

V roce 2016 uzavřel ÚNMZ dohodu o zajištění expertních činností na zajištění aktivit 
s vedoucím konsorcia realizujícího twinnigový projekt „Posílení metrologického 
systému v Ázerbajdžánu“, Českým metrologickým institutem. 
Celková doba trvání projektu je 24 měsíců, celkový rozpočet cca 32 mil. Kč.

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje metrologického systému v Ázerbajdžánu 
v souladu s evropskými a mezinárodními postupy a pravidly, zejména na posílení 
a vybudování kapacit Státního výboru pro normalizaci, metrologii a patenty Republiky 
Ázerbajdžán v souladu s principy WTO/TBT.
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V roce 2016 byla realizovány

4 čtyřdenní expertní pobyty v Ázerbajdžánu zajištěné expertem ÚNMZ, • 

pobyty byly zaměřeny na implementaci a transpozici vybrané evropské legisla-• 
tivy z oblasti metrologie, včetně vyškolení relevantních expertů. 

Služby Informačního centra ÚNMZ 

Informační centrum ÚNMZ zajišťuje distribuci technických norem a související služby 
spojené s předplatitelskou službou ČSNonline a prodejem národních i zahraničních 
norem. V r. 2016 bylo zaregistrováno 23 536 licencí ČSNonline. 

Od 14. 3. 2016 byl zprovozněn internetový obchod na prodej českých technických no-
rem. ČSN jsou dostupnější zákazníkům v regionech a kromě dlouhodobých smluvních 
prodejců lze nyní normy získat i v distribučních místech, která jsou umístěna na deseti 
adresách oblastních inspektorátů Českého metrologického institutu v rámci celé ČR. 

1. 9. 2016 byl spuštěn webový formulář pro uzavírání smluv a dodatků ke službě 
ČSNonline pro fi rmy s více uživateli. Přístup do služby je spouštěn automaticky po 
přijetí platby na účet ÚNMZ.



ekonomika 
a personalistika



EKONOMIKA A PERSONALISTIKA

Výše příjmů za rok 2016 dosáhla částky 98 200 tis. Kč, z toho příjmy z norem činily 
95 478 tis. Kč (plnění na 103,67 %), příjmy z pronájmu přístrojů autorizovaným oso-
bám 2 323 tis. Kč a ostatní příjmy 399 tis. Kč (přijaté pojistné náhrady, dobropisy 
a bonusy za prodané zahraniční normy, autorské poplatky apod.).

Výdaje na vlastní činnost ÚNMZ bez čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 
a mimorozpočtových zdrojů:

Čerpání rozpočtu (v tis. Kč) Skupina položek Skutečnost 2016 2016/2015 %)

Nákup materiálu 513* 2 443 102,43

Úroky a ostatní fi nanční výdaje 514* 99 133,78

Voda, paliva, energie 515* 1 819 85,16

Nákup služeb, z toho: 516* 72 324 97,12

- technická normalizace 24 139 71,53

- metrologie 10 759 167,38

- státní zkušebnictví 5 909 96,05

- služby ostatní 31 517 111,98

Ostatní nákupy 517* 3 696 79,72

Poskytnuté zálohy pokladně 518* 0 0

Výdaje související s neinv. nákupy 519* 7 38,89

Převody vlastním fondům 534* 721 158,46

Ostatní transfery jiným rozpočtům 536* 1 295 1750,0

Náhrady mzdy v době nemoci 542* 164 116,31

Neinvestiční prostředky celkem 82 568 97,84

Dlouhodobý nehmotný majetek 6111 829 1 011,0

Budovy, haly, stavby 6121 1 476 246,41

Stroje, přístroje, zařízení 6122 0 0

Dopravní prostředky 6123 0 0

Výpočetní technika 6125 0 0

Investiční výdaje celkem 2 305 304,09
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Neinvestiční výdaje – provozní výdaje Úřadu, zejména služby, opravy a údržba, materi-
álu, cestovné, a výdaje na fi nancování úkolů plánu technické normalizace, metrologie 
a státního zkušebnictví.  

Rozpočet neinvestičních výdajů nebyl překročen, naopak došlo k nedočerpání rozpoč-
tových prostředků v částce 19 900 tis. Kč ve struktuře:

- úkoly plánu technické normalizace 14 771 tis. Kč

- program rozvoje státního zkušebnictví 1 151 tis. Kč

- vystavené objednávky 548 tis. Kč

- smlouvy 2 178 tis. Kč

- úspora 1 252 tis. Kč

Celkem 19 900 tis. Kč

V oblasti plánu technické normalizace byly v roce 2016 uzavřeny úkoly plánu 
v souladu s rozpočtovými prostředky. Tyto úkoly se ve většině případů skládaly 
ze tří etap, jejichž horizont plnění byl minimálně jeden rok. K vyčerpání rozpočto-
vých prostředků tak dojde v následujících letech v návaznosti na dokončení jednotli-
vých etap úkolů.

V oblasti programu rozvoje státního zkušebnictví došlo k posunu termínů úkolů 
v částce 773 tis. Kč. Z důvodu zrušení či snížení několika úkolů nebyla čerpána částka 
378 tis. Kč. Tyto fi nanční prostředky budou použity pro realizaci úkolů státního zku-
šebnictví v roce 2017.

U vystavených objednávek a uzavřených smluv se jedná o případy, kdy nasmlouvané 
a objednané služby nebyly do 31. 12. 2016 zrealizovány a uhrazeny.

Úspora za rok 2016 činila 1 252 tis. Kč. Jedná se o faktickou úsporu – částku, která ne-
byla v roce 2016 podložena vydanými objednávkami nebo uzavřenými smlouvami. 

Investiční výdaje za rok 2016 byly rozepsány ve výši 8 000 tis. Kč

  
 
       
      



Projekty rozvojové spolupráce

Jedná se o projekty fi nancované v roce 2016 z prostředků ČRA, jež byly rozpočtovány 
a převedeny do kapitoly MPO pro ÚNMZ:

Bosna a Hercegovina 

Projekt „Podpora kapacit Bosenského institutu pro standardizaci v oblasti zavádění 
EUROCODŮ“ je realizován na základě dohody mezi ÚNMZ, jako organizační složkou 
MPO, a Českou rozvojovou agenturou v letech 11/2014 – 12/2017.

Poř.č. Položka (v tis. Kč) Rozpočet Čerpání

1. Mzdové výdaje včetně odvodů 476 427

2. Neinvestiční věcné výdaje 3 139 1 401

3. Systémové investiční výdaje 385 385

4. Celkem 4 000 2 213

Neinvestiční věcné výdaje – především služby a zahraniční cestovné. Investiční 
výdaje – SW aplikace pro evidenci procesu certifi kace.

Moldavsko 

Projekt „Zavádění EUROCODŮ v Moldavské republice“ je realizován na základě doho-
dy mezi ÚNMZ jako organizační složkou MPO a Českou rozvojovou agenturou v letech 
09/2016 – 12/2018.

Poř.č. Položka (v tis. Kč) Rozpočet Čerpání

1. Mzdové výdaje včetně odvodů 180 0

2. Neinvestiční věcné výdaje 1 341 0

3. Systémové investiční výdaje 30 0

4. Celkem 1 551 0

Neinvestiční věcné výdaje – především služby a zahraniční cestovné. Investiční 
výdaje – SW aplikace pro distribuci norem. Rozpočtové prostředky budou čerpány 
v průběhu roku 2017.
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Příspěvky mezinárodním organizacím

V roce 2016 byla výše příspěvků mezinárodním organizacím následující:

Název organizace v tis. Kč

Mezinárodní komise pro normalizaci (ISO) 2 943

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) 3 571

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) 1 909

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) 1 381

Západoevropská spolupráce v legální metrologii (WELMEC) 41

Evropská federace národních asociací měřících, zkušebních a analytických laboratoří 

(EUROLAB)

138

Celkem 9 983

Úhrada je prováděna prostřednictvím MPO.

Členství ÚNMZ v následujících organizacích:

ISO – Mezinárodní komise pro normalizaci

Název: International Organization for Standardization
Mezinárodní organizace pro normalizaci

Sídlo: Ženeva, Švýcarsko

Forma: Nevládní nezisková MO

Charakteristika: ISO je celosvětovou MO, která tvoří mezinárodní uznávané 
normy ISO ve všech oblastech s výjimkou elektrotechni-
ky. Členy jsou normalizační organizace ze 163 zemí. Úzce 
spolupracuje s mezinárodními organizacemi jako je např. 
IEC (Mezinárodní normalizační organizace pro elektrotech-
niku) nebo Mezinárodní Telekomunikační Unie (ITU). Má 
uzavřenou smlouvu o strategickém partnerství se Světovou 
obchodní organizací (WTO) za účelem podpory volného 
a spravedlivého obchodu (fair-trade). Mimo 238 technic-
kých komisí působí v rámci ISO další zastřešující výbory: 
CASCO (Posuzování shody), COPOLCO (Spotřebitelská 
politika) a DEVCO (Záležitosti rozvojových zemí).

Schválení členství: ČR (Československo) je zakládajícím členem, členství 
od roku 1947.
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Zdůvodnění účasti ČR: Členství v této MO je nezbytné pro udržení souladu českých 
technických norem (ČSN) s mezinárodními normami.

IEC – Mezinárodní elektrotechnická komise

Název: International Electrotechnical Commision
Mezinárodní elektrotechnická komise

Sídlo: Ženeva, Švýcarsko

Forma: Nevládní MO

Charakteristika: IEC je celosvětovou MO, která tvoří mezinárodní uznáva-
né normy IEC v oblasti elektrotechniky. Jejími členy jsou 
v současné době normalizační organizace z 84 zemí (61 
plnoprávných, 23 přidružených). Aktivně pracuje ve Světové 
obchodní organizaci WTO. V rámci IEC pracuje 101 tech-
nických komisí a dále např. zastřešující Komise pro systém 
kvality elektronických součástek (IECQ), Komise pro obnovi-
telné zdroje (IECRE).

Schválení členství: ČR (Československo) je členem od roku 1921.

Zdůvodnění účasti ČR: Členství v této MO je nezbytné pro udržení souladu tech-
nických norem (ČSN) s mezinárodními normami v oblasti 
elektrotechniky.

CEN – Evropský výbor pro normalizaci

Název: European Committee for Standardization
Evropský výbor pro normalizaci

Sídlo: Brusel, Belgie

Forma: Nevládní nezisková evropská organizace

Charakteristika: Členy CEN jsou národní normalizační komise (jedna organi-
zace za 1 stát), celkem tedy zástupci 28 zemí EU plus 3 země 
EFTA a ostatní (2). CEN tvoří evropské normy EN s výjimkou 
norem z oblasti elektrotechniky a telekomunikací. CEN tvoří 
normy na podporu vytvoření jednotného trhu, odstraňová-
ní technických překážek obchodu a na podporu evropské 
legislativy na základě mandátů Evropské komise. Členství
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v této MO je nezbytné pro členy EU a je nepostradatelnou 
podmínkou pro harmonizaci národní legislativy s legislati-
vou evropskou. Výši členských příspěvků schvalují každo-
ročně členové CEN. 
Členství je nezbytné pro udržení souladu českých technic-
kých norem ČSN s evropskými normami.

Schválení členství: ČR je plnoprávným členem od roku 1997.

Zdůvodnění účasti ČR: Členství v této MO je nezbytné pro členy EU a je nepostra-
datelnou podmínkou pro harmonizaci národní legislativy 
s legislativou evropskou.

CENELEC – Evropský výbor pro normalizaci v elektronice

Název: Evropean Committee for Electrotechnical Standardization
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

Sídlo: Brusel, Belgie

Forma: Nevládní nezisková evropská organizace

Charakteristika: CENELEC je evropskou MO, která soustřeďuje 34 členů ev-
ropských zemí (EU – 28, EFTA – 3, ostatní – 2). Tvoří evropské 
normy EN v oblasti elektrotechniky na podporu vytvoření 
jednotného trhu, odstraňování technických překážek 
obchodu a na podporu evropské legislativy na základě 
mandátů Evropské komise. Členství v této MO je nezbytné 
pro členy EU a je nepostradatelnou podmínkou pro harmo-
nizaci národní legislativy s legislativou evropskou.

Schválení členství: ČR je plnoprávným členem od roku 1997.

Zdůvodnění účasti ČR: Členství v této MO je nezbytné pro členy EU a je nepostra-
datelnou podmínkou pro harmonizaci národní legislativy 
s legislativou evropskou.

WELMEC – Evropská spolupráce v legální metrologii

Název: European Cooperation in Legal Metrology
Evropská spolupráce v legální metrologii

Sídlo: Overveen (Haarlem), Nizozemí

Forma: Členství, nevládní MO

| roční zpráva 2016



Charakteristika: Výbor WELMEC deklaruje evropskou spolupráci v oblasti 
legální metrologie. Závěry jednání jsou doporučeními 
pro evropské směrnice a další dokumenty Evropské unie 
v oblasti legální metrologie, které přejímá i ČR.

Schválení členství: Předseda ÚNMZ v r. 1995 (přidružené členství).

ČR zastupuje: Ofi ciálním členem je ÚNMZ. Exekutivní funkci provádí 
Český metrologický institut – příspěvková organizace 
v působnosti MPO prostřednictvím ředitele ČMI ve spolu-
práci s ÚNMZ.

Zdůvodnění účasti ČR: Členství v této mezinárodní organizaci umožňuje ČR 
podílet se na přípravě, implementaci a harmonizaci evrop-
ské legislativy v oblasti metrologie, na přípravě a tvorbě 
harmonizovaných návodových dokumentů v oblasti legální 
metrologie prostřednictvím aktivní činnosti v pracovních 
skupinách, na zvyšování kvality podnikatelského prostředí 
v metrologii – přenos informací českým výrobcům měřidel 
a hotově baleného zboží vedoucí ke snižování jejich ná-
kladů, na zvyšování úrovně dozoru nad trhem – posilování 
ochrany spotřebitelů a hospodářských subjektů, 
na získávání informací o přístupech k metrologické legislati-
vě v oblasti metrologie v různých evropských zemích.

Zaměstnanost

Čerpané mzdové prostředky:

Čerpání prostředků na vlsatí činnost ÚNMZ (bez projektů)

Položka Název Rozpočet Čerpání % NNV Celkem

5011 platy zam. v PP 8 936 447 8 936 447 100 363 454 9 299 901

5013 platy státních zam. 39 103 849 39 103 849 100 96 544 39 200 393

5021 ostatní osobní výdaje 818 064 628 820 77 0 628 820

5024 odstupné 790 000 0 0 0 0

Celkem 49 648 360 48 669 116 98 459 998 49 129 114
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Čerpání prostředků na projekt Bosna a Hercegovina, vč. nároků nespotřebovaných výdajů minulých let:

Položka Název Rozpočet Čerpání % NNV Celkem

5011 platy zam. v PP 0 0 0 4 500 4 500

5013 platy státních zam. 355 500 230 350 65 0 230 350

5021 ostatní osobní výdaje 0 0 0 112 200 112 200

5024 odstupné 0 0 0 0 0

Celkem 49 648 360 230 350 65 116 700 347 050

Čerpání prostředků na projekt Moldavsko

Položka Název Rozpočet Čerpání % NNV Celkem

5011 platy zam. v PP 0 0 0 0 0

5013 platy státních zam. 134 280 0 0 0 0

5021 ostatní osobní výdaje 0 0 0 0 0

5024 odstupné 0 0 0 0 0

Celkem 134 280 0 0 0 0

Mzdové prostředky na projekt Moldavsko nebyly v průběhu roku 2016 čerpány. Z dů-
vodu převodu prostředků až k 15. prosinci 2016  budou prostředky čerpány v průběhu 
roku 2017 z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Kromě rozpočtových prostředků byly v oblasti platů zapojeny a čerpány i mimoroz-
počtové zdroje, které byly použity na fi nancování projektů.

Mimorozpočtové zdroje

Položka Název Rozpis (tis. Kč) Skutečnost (tis. Kč)

5011 projekt Překlady norem 0 53

5011 projekt Srbsko Twinning 0 12

5011 projekt CBRNE 0 3

Celkem 0 68
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Položka Název Rozpis (tis. Kč) Skutečnost (tis. Kč)

5013 projekt Mongolsko 0 78

5013 projekt Překlady norem 0 135

5013 projekt Srbsko Twinning 0 1 079

5013 projekt CBRNE 0 43

Celkem 0 1 335

Projekty hrazené z mimorozpočtových zdrojů – mimorozpočtové zdroje poskytnuté 
ze zahraničí nebo na základě jiných smluv.

ÚNMZ byl na rok 2016 předepsán limit pro průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
v celkové výši 119. Tento závazný ukazatel byl splněn na 91,6 %, v přepočtu vyjádřeno 
na 109 zaměstnanců. Celkový evidenční počet zaměstnanců byl 112. Struktura počtu
zaměstnanců k 31. 12. 2016 je uvedena v následující tabulce.

Průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců

Evidenční počet 
zaměstnanců

Počet zaměstnanců pod zákoníkem práce 27 27

Počet zaměstnanců pod služebním zákonem 82 85

C e l k e m 109 112

Struktura zaměstnanců

Počty zaměstnanců podle dosaženého vzdělání

Dosažené vzdělání Počet

Vyučen/a 5

Úplné střední 16

Úplné střední odborné 16

Vysokoškolské 75

Celkem 112
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Zaměstnanci podle délky praxe

Doba trvání Počet

Do 5 let 41

Do 10 let 53

Do 15 let 12

Do 20 let 4

Nad 20 let 2

Celkem 112

 

Počet zaměstnanců rok 2016

Ženy 66

Muži 46

Celkem 112

Rozdělení zaměstnanců

Zaměstnanci ZP 27

Zaměstnanci pod ZSS 85

Celkem 112
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poradní orgány 
předsedy



PORADNÍ ORGÁNY PŘEDSEDY

V poradních orgánech předsedy ÚNMZ působí přes 2200 odborníků zastupujících 
komerční, spotřebitelskou a akademickou sféru a státní správu.

Mezi poradní orgány předsedy ÚNMZ patří:

Rada pro technickou normalizaci (RTN) – napomáhá objektivnímu rozvoji technické 
normalizace a optimálnímu naplňování požadavků v této oblasti.

Rada pro metrologii – zabývá se zásadními otázkami rozvoje metrologie v ČR, 
projednává Program standardizace – program rozvoje metrologie, formuluje dopo-
ručení předsedovi ÚNMZ, včetně návrhů na schválení a vyhlášení nových státních 
etalonů, resp. změn stávajících státních etalonů. Činnost technických komisí 
Rady – prostřednictvím svých členů (odborné komise podle veličin, resp. okruhů 
měření) se vyjadřovaly k aktuálním otázkám projednávaným ve Výboru a v Pracovní 
skupině pro měřidla při Evropské komisi. Členům Rady byly zpřístupňovány v pracov-
ním prostoru webu ÚNMZ hlavní závěry a obsah jednání, kterých se účastní zástupci 
ÚNMZ (WELMEC, BIPM, CIML).
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ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ, 
státní rozpočtová organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, 

zajišťující výkon státní správy v oblasti technické normalizace, 
metrologie a státního zkušebnictví.

2017
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