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1 Základní údaje 
 

 

 

Základní údaje o Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Zkratka:  ÚNMZ 

Sídlo:  Gorazdova 24, 128 01 Praha 2 

Odbor technické normalizace,  
dislokované pracoviště: Biskupský dvůr 5, 110 02, Praha 1 

IČ:  48135267 

Poštovní adresa:  ÚNMZ, P. O. BOX 49, 128 01 Praha 2 

Tel.:  224 907 111 

Fax: 224 915 064 

E-mail:  unmz@unmz.cz 

Elektronická podatelna:  podatelna@unmz.cz 

Webové stránky: http://www.unmz.cz/  

Datová schránka: zdkaa2i 
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2 Základní charakteristika činnosti 
 

 

 

Působnost Úřadu je stanovena zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní 
správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, dále zákonem 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákonem č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, a dále vyplývá z příslušných usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je 
Česká republika vázána. Úřad je organizační složkou státu v resortu Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR (MPO), které je pro tuto oblast ústředním správním orgánem. 

Mezi hlavní úkoly Úřadu patří: 

− plnit úkoly vyplývající z právních předpisů České republiky upravujících technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; 

− zabezpečovat úkoly formulované usneseními vlády pro tyto oblasti včetně sbližování 
technických předpisů a technických norem České republiky s technickými předpisy 
a technickými normami Evropských společenství i související infrastruktury; 

− pro MPO zpracovávat návrhy materiálů legislativní i nelegislativní povahy, u kterých je 
nutné, aby je předkládal ústřední správní úřad; 

− určovat podmínky jednotného postupu autorizovaných osob a kontrolovat jejich 
činnost, udělovat autorizace právnickým osobám k činnostem při posuzování shody 
výrobků včetně měřidel a notifikovat autorizované osoby Evropské komisi a členským 
státům EU; 

− zajišťovat autorizaci a pověřování subjektů v oblasti metrologie a kontrolovat jejich 
činnost; 

− zajišťovat plnění závazků vyplývajících pro ČR z mezinárodních smluv, kterými je ČR 
vázána, v oblastech jeho působnosti; 

− zajišťovat funkci kontaktního místa k plnění notifikačních povinností podle směrnice 
98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES; 

− zastupovat Českou republiku ve svěřených oblastech v mezinárodních organizacích 
a orgánech Evropské unie; 

− spolupracovat se zahraničními orgány činnými v oblastech působnosti Úřadu. 
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3 Organizační uspořádání Úřadu  
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4 Výsledky činnosti v roce 2014 
 

 

 

4.1 Technická normalizace 

Tvorbou a vydáváním českých technických norem (ČSN) je Úřad pověřen od roku 2009 
na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 22/1997 Sb.), který stanoví podmínky pro tuto 
činnost.  

Celkový počet platných norem ČSN k 31. 12. 2014 byl 33 153. 

Úřad je jako národní normalizační orgán plnoprávným členem Mezinárodní organizace 
pro normalizaci (ISO), Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), Evropského výboru 
pro normalizaci (CEN), Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) 
a zabezpečuje úkoly národní normalizační organizace v Evropském ústavu pro 
telekomunikační normy (ETSI).  

4.1.1 Plán technické normalizace 

Plán technické normalizace (PTN) 2014 byl složen z části Přecházející úkoly z roku 2013, 
z části Základní plán a z deseti doplňků, které byly schvalovány měsíčně. 

Do PTN byly v roce 2014 schváleny a zařazeny následující úkoly s uvedenými 
plánovanými náklady na řešení: 

PTN 2014 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč 

Přecházející úkoly z roku 2013 525 6 699 

Nově zařazené úkoly 1 661 19 475 

Celkem 2 186 26 174 

   

 Změny 4 442 

Plánované náklady celkem včetně 
změn 

 21 732 

Přecházející úkoly do roku 2015 478 5 405 
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Skladba úkolů plánu byla následující (bez zahrnutí změn): 

PTN 2014 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč 

Úkoly zabezpečující převzetí 
evropských norem 

1 782 20 299 

Úkoly zabezpečující převzetí 
mezinárodních norem 

219 3 010 

Úkoly zabezpečující tvorbu původních 
ČSN 

170 1 815 

Rozborové úkoly 15 1 050 

Celkem 2 186 26 174 

Přehled o počtu schválených norem v roce 2014 poskytuje následující tabulka: 

Schválené normy v roce 2014 Počet * 

Evropské (CEN, CENELEC, ETSI) 1 192 

Mezinárodní (ISO, IEC, ISO/IEC) 137 

Původní ČSN 67 

TNI 35 

Celkem 1 431 

* Uvedené údaje se týkají pouze technických norem. Ve sledovaném období bylo navíc schváleno 358 změn 
 a 67 oprav normativních dokumentů, to znamená, že celkem bylo schváleno 1 856 normativních dokumentů. 

Celkový přehled typů norem, které jsou spravovány Úřadem, poskytuje následující 
tabulka a graf. 

Přehled typů normativních dokumentů k 31. 12. 2014 

ČSN původní  6 293 

ČSN EN (vč. CEN, CR, CLC) 19 354 

ČSN ETSI 3 839 

ČSN ISO 2 985 

ČSN IEC  507 

ostatní* 175 

ČSN + TNI 33 153 

*TNI, ČSN OHSAS, ČSN DIN, ČSN BS, ČSN PN-A 
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Následující tabulka a související graf dávají přehled o způsobu převzetí evropských, 
mezinárodních a zahraničních norem. 

Způsob převzetí evropských, mezinárodních a zahraničních norem 

Překladem 14 412 

Převzetím originálu 2 305 

Oznámením ve Věstníku  7 082 

Schválením k přímému používání 2 990 
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4.1.2 Poradní orgány 

V poradních orgánech ÚNMZ působí přes 2 000 odborníků zastupujících všechny na 
procesu zainteresované strany (komerční, spotřebitelskou a akademickou sféru, státní 
správu a další). 

Mezi poradní orgány patří Rada pro technickou normalizaci, technické normalizační 
komise a Normalizační výbor. 

4.1.2.1 Rada pro technickou normalizaci 

Rada pro technickou normalizaci (RTN) je stálým poradním orgánem předsedy Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Posláním Rady je 
napomáhat objektivnímu rozvoji technické normalizace a optimálnímu naplňování 
požadavků v této oblasti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, meziná-
rodních smluv, kterými je Česká republika vázána, z požadavků ministerstev, jiných 
ústředních správních úřadů a hospodářské sféry.  

RTN je složena ze zástupců ministerstev a jiných ústředních úřadů, profesních svazů 
a nezávislých odborníků z oblasti vědy, výzkumu a školství.  

RTN se v roce 2014 vyjadřovala k návrhům Plánu technické normalizace (PTN) před jejich 
schválením předsedou Úřadu a k dalším otázkám z oblasti technické normalizace.  

V roce 2014 byla realizována tři zasedání a vedle toho bylo uplatňováno i korespondenční 
hlasování, při němž bylo hlasováno o doplňcích PTN.  

4.1.2.2 Technické normalizační komise 

Technické normalizační komise (TNK) jsou odbornými normalizačními orgány 
s celostátní působností, registrovanými, metodicky řízenými a koordinovanými ÚNMZ. 
ÚNMZ zřizuje TNK na návrh zainteresovaných zájmových oblastí společnosti a na základě 
doporučení normalizačního výboru ke komplexnímu řešení všech otázek technické 
normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti.  

Činnost TNK je založena na principu zainteresovanosti různých zájmových oblastí 
společnosti na dosažení vzájemně prospěšných normalizačních řešení, a to formou účasti 
pověřených zástupců příslušných orgánů, organizací a podnikatelů v TNK, kteří 
uplatňováním požadavků svých zájmových oblastí zabezpečují dosažení konsenzu 
v řešených normalizačních otázkách.  

Síť TNK je otevřená, průběžně se aktualizuje a doplňuje podle potřeb a požadavků 
technické veřejnosti.  

V roce 2014 byla založena nová TNK 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel. 
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V současnosti pracuje při ÚNMZ 114 technických normalizačních komisí (TNK), některé 
z nich mají oblast působnosti, která v podstatě odpovídá oblasti působnosti jedné 
technické komise evropské, respektive mezinárodní normalizační organizace, oblast 
působnosti jiných TNK pokrývá až 50 technických komisí evropských a mezinárodních 
včetně organizací spolupracujících v oblasti technické normalizace. 

V roce 2014 byl revidován Statut a jednací řád TNK. Vydaná revidovaná verze zohledňuje 
zejména Nařízení o evropské normalizaci a dále připomínky technické veřejnosti. 

4.1.2.3 Normalizační výbor 

Normalizační výbor (NV) je stálý poradní orgán Úřadu, jakožto národního normalizačního 
orgánu České republiky, pro odborné záležitosti v oblasti technické normalizace. 
Posláním NV je napomáhat Úřadu při plnění úkolů vyplývajících z podmínek členství 
v evropských a mezinárodních normalizačních organizacích, spoluvytvářet podmínky pro 
rozvoj technické normalizace na národní úrovni v souladu s požadavky trhu a uživatelů 
technických norem. 

NV je založen na principu vyváženosti zastoupení zainteresovaných subjektů 
i jednotlivých odborných sektorů, transparentnosti a otevřenosti. 

Běžná komunikace v rámci NV probíhá prostřednictvím „Pracovního prostoru“ na 
webových stránkách Úřadu. Mimo to proběhlo v roce 2014 jedno zasedání NV. 

4.1.3 Centra technické normalizace a zpracovatelé 

Centra technické normalizace (CTN) a zpracovatelé již několik let spolupracují s Úřadem 
na smluvní bázi a zajišťují normalizační činnosti v celém procesu tvorby normativních 
dokumentů, tj. účast na jejich tvorbě od etapy schváleného projektu v rámci meziná-
rodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování jejich textu při 
přejímání do soustavy českých technických norem, pro vybrané TC. Vedle toho se CTN 
a zpracovatelé podílejí i na tvorbě původních českých technických norem.  

K 31. prosinci 2014 má Úřad uzavřeny smlouvy s 66 CTN a 189 zpracovateli. Na základě 
těchto smluv je zajištěna spolupráce s celkem 2 466 technickými komisemi a subko-
misemi evropských a mezinárodních normalizačních organizací. 

V roce 2015 bude Úřad dále hledat nová CTN a zpracovatele pro oblasti, které nejsou 
dosud zajištěny, popřípadě slučovat oblasti, které jsou dosud zajišťovány velkým 
množstvím zpracovatelů. 
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4.1.4 Metodické pokyny pro normalizaci (MPN) 

V oblasti metodické práce byly zpracovány v návaznosti na činnost z let 2010 až 2013 
další samostatné přílohy k MPN 1, jednak s jazykovými výklady, jednak přílohy obecného 
charakteru, které by společně měly sloužit k vysvětlení a lepšímu pochopení metodických 
jevů. Veškeré toto úsilí směřovalo ke zkvalitnění předávaných výstupů úkolů plánu 
technické normalizace. Pro širší zapojení českých expertů v pracovních orgánech CEN 
a CENELEC a lepší pochopení normalizační práce na evropské úrovni bylo CTN, 
zpracovatelům i další odborné veřejnosti zpřístupněno v českém jazyce aktualizované 
znění vnitřních předpisů CEN/CENELEC, část 2, týkající se společných pravidel 
normalizační práce. 

4.1.5 Členství v evropských a mezinárodních normalizačních organizacích 

Úřad je jako národní normalizační orgán plnoprávným členem Mezinárodní organizace 
pro normalizaci (ISO), Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), Evropského 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 technických překážek obchodu. 
Prostřednictvím Úřadu se čeští odborníci podílejí v pracovních orgánech těchto 
organizací na tvorbě mezinárodních a evropských norem. 

4.1.5.1 Členství v CEN, CENELEC a ETSI 

Úřad je součástí Rámcové dohody (FPA) mezi Evropskou komisí a CEN a CENELEC. Díky 
tomu má Úřad možnost čerpat projektovou podporu.  

Toho bylo využito mimo jiné i ke spuštění online systému pro veřejné připomínkování 
návrhů technických norem. Tento systém dává široké technické veřejnosti možnost 
připomínkovat technické normy ve fázi jejich návrhu. Registrace i využívání této služby 
je pro uživatele zcela zdarma a do systému se lze přihlásit zde: http://drafts.unmz.cz/. 

V roce 2014 měl Úřad na úrovni evropské technické normalizace ve své přímé gesci dvě 
technické komise (CEN/TC 325 Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, 
objektů a území a CEN/TC 352 Nanotechnologie). 

V rámci technických komisí zastávali čeští experti pozici konvenorů (vedoucích) 
v 6 pracovních skupinách. 

Zástupci Úřadu jsou dále členy několika poradních orgánů CEN a CENELEC. 
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4.1.5.2 Členství v ISO a IEC 

Úřad (Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel Odboru technické normalizace) byl na generálním 
zasedání v Rio de Janeiro zvolen do ISO Council (Rada ISO) pro období 2015–2017.  

Rada ISO má funkci základního řídícího orgánu ISO a na jejím fungování se podílí vždy 
pouze 20 zástupců z celkového počtu 163 členských zemí ISO. Česká republika 
participovala ve své historii v Radě ISO prozatím pouze jednou, a to v období 1998–1999. 

V rámci technických komisí zastávali v roce 2014 čeští experti pozici konvenorů 
(vedoucích) v 8 pracovních skupinách ISO a IEC.  

Ve funkci předsedy IEC/TC 25 Veličiny a jednotky působil doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.  

4.1.5.3 Zasedání mezinárodních technických komisí v ČR 

V roce 2014 byl Úřad pořadatelem 20 zasedání mezinárodních technických komisí, 
kterých se zúčastnilo celkem 584 delegátů. Přehled těchto zasedání je uveden v tabulce. 

Název Datum Počet 
účastníků 

CEN/TC 391/WG 1 Zařízení zdravotnických zařízení 27. 1. 2014 15 

CEN/TC 386/WG 7 Fotokatalýza 4. 2. 2014 30 

CEN/TC 227/WG 2 Nátěry, postřiky a kalové vrstvy 31. 3.–1. 4. 2014 20 

CEN/TC 155/WG 16 Systémy pro použití na horkou a studenou 
vodu 2. 4. 2014 18 

ISO/TC 122 Obaly a balení 19.–22. 5. 2014 35 

CEN/TC 165/WG 11 Rošty, poklopy a jejich příslušenství  
pro použití uvnitř budov 2.–3. 6. 2014 25 

CEN/TC 331 Poštovní služby 13. 6. 2014 40 

ISO/IEC JTC 1/ SC 34 Popis dokumentu a jazyky pro jejich 
zpracování 16.–20. 6. 2014 40 

IEC/TC 17 B MT-15 Spínací a řídicí zařízení 16.–19. 6. 2014 25 

ISO/TC 206 Jemná keramika 1.– 3. 9. 2014 40 
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CEN/TC 256/SC 3/WG 47 Brzdění 30. 9.–1. 10. 2014 40 

CEN/TC 219/WG 3 Katodická ochrana ocelových konstrukcí 
v mořské vodě 2.–3. 10. 2014 12 

IEC/TC 56 Spolehlivost 6.–10. 10. 2014 50 

ISO/TC 58/SC 2 Fitinky pro lahve 13.–17. 10. 2014 30 

ISO/TC 121/SC 6 Systémy medicinálních plynů 20.–24. 10. 2014 30 

ISO/TC 269/AG 04 Železniční aplikace 29.–31. 10. 2014 15 

CEN/TC 250/SC 7 WG/1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických 
konstrukcí 6.–7. 11. 2014 70 

CEN/TC 325 Prevence kriminality prostřednictvím navrhování 
budov, objektů a území 18. 11. 2014 12 

CEN/TC 292/ WG 3 Parametry týkající se forem rozpustných 
v anorganických kyselinách nebo ve vodě – Metody analýzy 
a rozkladu 

18.–9. 11. 2014 12 

CEN/BT/WG 215 Informační modelování staveb (BIM) 25.–26. 11. 2014 25 

Celkem  296 

4.1.6 Služby Informačního centra odboru technické normalizace  

Od roku 2009 jsou ČSN a další dokumenty vydávané Úřadem zpřístupněny široké 
veřejnosti elektronicky prostřednictvím služby ČSN online. Toto zpřístupnění využívalo 
v roce 2014 cca 26 500 osob. 

ČSN online tvoří 2 systémy: 

− pro jednotlivě registrované uživatele 
(podnikající i nepodnikající), tzv. 
systém PUBLIC, 

− pro firmy s více uživateli (uzavírají 
s ÚNMZ smlouvu, mají svého admi-
nistrátora, který přiděluje uživa-
telská práva jednotlivým uživatelům 
uvnitř firmy), tzv. systém PROFI. 
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Vývoj počtu uživatelů systému ČSN online 

 PUBLIC PROFI CELKEM 

1. pololetí 2009  6 050 12 268 18 318 

2. pololetí 2009 8 319 14 474 22 793 

1. pololetí 2010 10 066 15 348 25 414 

2. pololetí 2010 10 822 15 793 26 615 

1. pololetí 2011 11 196 14 388 25 584 

2. pololetí 2011 11 606 14 613 26 219 

1. pololetí 2012 11 822 14 650 26 472 

2. pololetí 2012 12 079 14 825 26 904 

1. pololetí 2013 12 295 14 909 27 204 

2. pololetí 2013 12 400 15 075 27 475 

1. pololetí 2014 12 577 15 777 28 354 

2. pololetí 2014 13 069 13 370 26 439 
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Orientace uživatelů na ČSN online je zřejmá a velmi výrazně převyšuje zájem o nákup 
tištěných normativních dokumentů.  

Distribuce tištěných ČSN byla smluvně zajištěna osmi prodejci v jednotlivých částech 
republiky, kteří k tisku také využívali ČSN online. Celkem vytiskli a prodali přes 785 tisíc 
stran ČSN a dalších dokumentů (TNI, změny, opravy). 

Přehled tisku norem ČSN 

Počty vytištěných stran norem ČSN 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Leden 222 552 165 319 105 213 99 593 71 557 73 144 

Únor 217 257 203 193 114 826 86 399 78 876 66 551 

Březen 257 782 245 648 122 851 93 146 75 912 75 467 

Duben 314 469 194 671 88 952 77 413 64 848 63 930 

Květen 230 713 159 151 87 571 75 451 61 662 53 731 

Červen 197 708 141 105 103 366 82 046 59 668 58 922 

Červenec 175 035 102 714 65 507 60 972 54 154 58 057 

Srpen 134 967 87 033 80 590 55 898 45 584 56 206 

Září 169 587 112 834 100 760 60 930 65 594 70 317 

Říjen 210 074 153 158 81 199 84 275 62 510 81 462 

Listopad 180 213 154 301 87 672 91 066 73 078 65 474 

Prosinec 153 078 84 712 73 406 46 694 57 119 62 178 

CELKEM 2 463 435 1 803 839 1 111 913 913 883 770 562 785 439 
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Informační centrum Úřadu zodpovědělo velké množství telefonických i e-mailových 
dotazů, zejména na rozsah poskytovaných služeb, na ověření platnosti norem, na zjištění 
ceny produktů, a rovněž zajišťovalo správu systému ČSN online, a to jak administraci 
uživatelů, tak další vývoj systému.  

V informačním centru byly v roce 2014 prodány normy, normalizační dokumenty a služby 
v ceně více než 3 miliony Kč. Jednalo se o pultový prodej, prodej zahraničních 
a mezinárodních norem a dokumentů, rešerše a prezenční výpůjčky.  

Celkové tržby z prodeje technických norem činily v roce 2014 cca 65 milionů Kč.  

4.2 Metrologie 

4.2.1 Legislativní úkoly  

V oblasti legislativních prací byly v roce 2014 vypracovány návrhy novely zákona 
o metrologii a novel souvisejících vyhlášek (č. 262/2000 Sb. a č. 345/2002 Sb.).  
Návrh novely zákona o metrologii byl zpracováván na základě usnesení vlády č. 901 ze 
dne 7. 12. 2011 ke koncepci rozvoje národního metrologického systému ČR pro období 
let 2012–2016, byl projednán na MPO a v závěru roku bylo zahájeno jeho projednávání 
v poslanecké sněmovně Parlamentu. 

V oblasti pasivní legislativy byly posuzovány návrhy právních předpisů MPO (k energe-
tickému zákonu a prováděcím předpisům) a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
(SÚJB, atomový zákon). 
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4.2.2 Nelegislativní úkoly  

V rámci zastoupení ČR v Metrické konvenci byl zpracován návrh usnesení vlády k obeslání 
Generální konference metrické konvence delegací ČR (účastnil se předseda ÚNMZ 
a odborný ředitel pro fundamentální metrologii ČMI). 

V rámci notifikačního procesu technických předpisů byly posouzeny návrhy 28 předpisů 
členských států EU a 10 návrhů nových opatření obecné povahy (OOP) a 2 návrhy revizí OOP. 

4.2.3 Další činnosti ÚNMZ v oblasti metrologie 

4.2.3.1 Autorizace subjektů  

ÚNMZ uděluje autorizaci a následně spravuje agendu subjektů autorizovaných k ověřování 
stanovených měřidel (autorizovaná metrologická střediska – dále jen AMS) a subjektů 
autorizovaných k výkonu úředního měření. Součástí dohledu nad dodržováním podmínek 
autorizace je kontrola autorizovaných subjektů – dále viz kontrolní činnost. 

Celkový počet AMS k 31. 12. 2014 byl 271. V průběhu roku 2014 bylo nově autorizováno 
8 subjektů, 6 autorizací bylo zrušeno a 5 pozastaveno. V rozhodnutích o autorizaci byly 
provedeny změny u 15 subjektů, u 156 subjektů byly provedeny změny v podmínkách 
autorizace. S 19 subjekty, které projevily zájem o novou autorizaci nebo rozšíření stávající 
autorizace, byl projednán jejich záměr.  

Subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření bylo k 31. 12. 2014 celkem 62.  
V roce 2014 byly autorizovány 2 nové subjekty, 5 subjektům byla autorizace zrušena 
a 5 pozastavena. 

Od roku 2014 ÚNMZ plně spravuje databázi autorizovaných subjektů. Databáze je veřejně 
přístupná na webových stránkách ÚNMZ. Informace o autorizovaných subjektech 
(změnách) jsou zveřejňovány ve Věstníku ÚNMZ (3x v roce). 

V roce 2014 byla pozornost věnována kontrole účasti AMS v mezilaboratorních 
porovnáních zkoušek (MPZ) nebo v dvoustranných mezilaboratorních porovnáních 
zkoušek (DMPZ), které jsou průkazným prostředkem správné činnosti autorizovaných 
subjektů. Celkem 87 AMS se zúčastnilo 100 DMPZ/MPZ. Z toho v oblasti tachografů  
49 AMS a v dalších oborech činnosti 38 AMS. 

4.2.3.2 Vyhlašování státních etalonů  

Na základě realizace programu tvorby státních etalonů v roce 2014 bylo k datu 31. 12. 
2014 vyhlášeno pět nových státních etalonů s pořadovými čísly 53, 54, 55, 56 a 57: 

SE 53. Státní etalon vlhkosti plynů 

SE 54. Státní etalon vysokého vakua 
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SE 55. Státní etalon rychlosti proudění vzduchu 

SE 56. Státní etalon délky a tvaru v oblasti nanometrologie 

SE 57. Státní etalon veličiny pH 

V závěru roku 2014 navíc úspěšně proběhly čtyři oponentury k dalším návrhům ke 
státním etalonům (SE). Radou pro metrologii byl doporučen předsedovi Úřadu jeden 
etalon k vyhlášení jako státní etalon a u tří stávajících SE bylo doporučeno schválení 
dodatku státního etalonu (změna státního etalonu). 

Novým státním etalonem bude etalon teploty pro bezkontaktní měření. 

U dvou státních etalonů, SE 18 a SE 30, se jednalo se o změny metrologických parametrů.  

SE 18. Státní etalon přetlaku v kapalném médiu 

SE 30. Státní etalon rovinného úhlu 

U státního etalonu 28 se jednalo se o změnu metrologických parametrů a změnu názvu z 
SE 28. Státní etalon teploty v rozsahu od –196 °C do 1084,62 °C  
na: 
SE 28. Státní etalon teploty pro kontaktní měření 

Vyhlášení jednoho nového státního etalonu a tří dodatků SE a jejich oznámení ve Věstníku 
Úřadu proběhne v prvním čtvrtletí roku 2015. 

V České republice bylo ke dni 31. 12. 2014 vyhlášeno celkem 52 státních etalonů. 
49 státních etalonů uchovává ČMI, 1 státní etalon ÚFE AV ČR a 2 státní etalony uchovává 
VÚGTK. Seznam všech státních etalonů je zveřejněn na webových stránkách Úřadu  
v rubrice Metrologický systém. 

4.2.3.3 Spolupráce s metrologickými subjekty a dalšími partnery  

Spolupráce se subjekty, které se podílejí na rozvoji národního metrologického systému, 
včetně plnění opatření koncepce národního metrologického systému na roky 2012–2016 
a přípravy návrhů právních předpisů, probíhala zejména s ČMI, autorizovanými 
metrologickými středisky, subjekty autorizovanými k úřednímu měření, vysokými 
školami, ústavy Akademie věd ČR, výrobci, dovozci a uživateli měřidel, Českou 
metrologickou společností (ČMS), Českým kalibračním sdružením (ČKS), Unií výrobců 
vah ČR (UVV), Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., (ČIA), Českou obchodní inspekcí 
(ČOI), Sdružením českých spotřebitelů a dalšími. Jednání probíhala i se Státní 
energetickou inspekcí (SEI) v souvislosti s kontrolami prováděnými pracovníky SEI 
a novou právní úpravou energetického zákona (oblast technických zařízení – stanovených 
měřidel používaných jako registrační technická zařízení). Se Státním úřadem pro 
jadernou bezpečnost byla vedena jednání o používání měřidel při radiační ochraně. 
Pracovníci ÚNMZ aktivně vystupovali celkem v 6 případech na odborných seminářích 
a konferencích (pořádaných ČKS, ČMS, UVV a ÚNMZ). 



 

Stránka 19/59 

 

 

 

 

 

4.2.3.4 Spolupráce s ČMI při zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření  

V oblasti tvorby technických předpisů – opatření obecné povahy – probíhala spolupráce 
mezi zpracovatelem (ČMI) a posuzovateli (ÚNMZ a MPO) při notifikačním procesu s cílem 
zajistit řádný průběh notifikace OOP v EU. K datu 31. 12. 2014 bylo účinných 44 opatření 
obecné povahy, která  stanovují  metrologické a technické požadavky na stanovená 
měřidla a metody zkoušení při ověřování a/nebo při schvalování typu. V roce 2014 
proběhly dvě koordinační porady vedení ÚNMZ a ČMI, na kterých se řešily aktuální 
a systémové otázky zejména legální metrologie ČR. Nadále probíhala výměna informací 
z jednání pracovních skupin orgánů a organizací, ve kterých jsou zástupci ÚNMZ nebo 
ČMI. Jednalo se především pracovní skupinu EK pro měřidla a pracovní skupiny WELMEC. 
Problematika zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření, která vyžaduje 
technické analýzy, zkoušky a/nebo experimenty, byla také řešena v rámci programu 
standardizace – programu rozvoje metrologie, ve kterém např. pokračovaly 
experimentální zkoušky pro zjištění dodržení MPE  vodoměrů při různých režimech 
průtoku. S cílem zpřístupnit návodové dokumenty mezinárodních organizací legální 
metrologie byly zajištěny vybrané překlady těchto dokumentů. 

Spolupráce s ČMI nadále probíhala na úrovni certifikačního orgánu pro referenční 
materiály (CORM), kdy se zástupce ÚNMZ účastnil zasedání CORM a aktivně 
připomínkoval a oponoval dokumenty, včetně certifikačních zpráv. Pozornost byla 
věnována aktuálnímu tématu akreditace výrobců referenčních materiálů (RMP), kde je 
snaha koordinovat činnosti a vzájemně se informovat mezi ÚNMZ, ČMI a ČIA. 

V oblasti státní metrologické kontroly byly provedeny zkoušky pro vydání certifikátů 
o schválení typu u 36 typů stanovených měřidel, u 68 certifikátů schválení typu měřidel 
provedl ČMI revizi či vydal doplněk, popřípadě jiné rozhodnutí, na úseku ionizujícího 
záření bylo vyrobeno a ověřeno více než 4 600 kusů etalonů a měřidel. Jako notifikovaná 
osoba č. 1383 vydal ČMI 139 certifikátů  ES přezkoušení typu, 4 certifikáty o schválení 
systému managementu a 26 změn schválených systémů managementu, u 81 certifikátů 
ES schválení typu vydal doplněk  nebo revizi a vydal 1 376 certifikátů shody.  

4.2.3.5 Plán standardizace – Program rozvoje metrologie  

V rámci Programu rozvoje metrologie bylo v roce 2014 řešeno celkem 35 úkolů. Z toho 
řešil ČMI 12 úkolů, ostatní subjekty potom zbývající 23 úkoly. Všechny s výjimkou 1 úkolu 
(řešitel ČIA – úkol č. VII/4/14 Optimalizace využití mezilaboratorních porovnávacích 
zkoušek v akreditovaných kalibračních laboratořích) byly, v souladu s pravidly pro 
ukončování úkolů PRM a jejich zadáním, ukončeny závěrečnými oponenturami, při nichž 
bylo konstatováno jejich splnění. Výše uvedený úkol ČIA bude ukončen do 31. března 
2015. Rámcově se jednalo o tyto úkoly: 

− uchovávání, udržování a rozvoj státních etalonů v celkovém počtu 48 provozovaných 
v ČMI, 
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− uchovávání, udržování a rozvoj státních etalonů provozovaných subjekty mimo ČMI 
(ÚFE AV ČR a VÚGTK), 

− rozvoj primární a sekundární etalonáže měřidel (ČMI, ÚFE AV ČR, FEL ČVUT, MFF UK), 

− příprava nových státních etalonů (ČMI), 

− příprava vědeckých a výzkumných podkladů pro zvyšování úrovně státních etalonů 
a etalonáže v ČR (ČMI), 

− vývoj nových primárních etalonů (MFF UK), 

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

− metrologie v chemii (ČMI, Axys-Varilab, CSlab, Analytika, EURACHEM-ČR), 

− metrologie elektrických veličin (FEL ČVUT), 

− transfer znalostí (zpracování nových kalibračních postupů, revize stávajících, nejistoty 
měření při úředním měření, překlady dokumentů OIML a WELMEC, metodika pro 
kalibraci vah s automatickou činností ad.).  

Na uvedené úkoly bylo vynaloženo ze státního rozpočtu celkem 9,5 milionu Kč hrazených 
z finančních prostředků ÚNMZ. ČMI čerpal 2,6 milionu Kč na 9 úkolů, ostatní řešitelé 
čerpali 6,9 milionu na 23 úkolů (u jednoho úkolu bylo převedeno 0,2 milionu Kč na rok 
2015 – viz výše). Tři úkoly ČMI byly financovány přímo MPO. 

4.2.3.6 Kontrolní činnost  

V roce 2014 bylo provedeno celkem 30 kontrol, z toho 3 u uživatelů NAWI (váhy 
s neautomatickou činností), 1 u výdejny PH, 2 u subjektů pověřených uchováváním 
státních etalonů (VÚGTK a ÚFE AV), 1 kontrola u subjektu autorizovaného k výkonu 
úředního měření (plánováno celkem 8 kontrol, 7 subjektů na základě oznámení kontroly 
zažádalo buď o zrušení, nebo pozastavení autorizace – viz výše) a 23 u autorizovaných 
metrologických středisek.  

Cílem kontrol bylo prověřit dodržování ustanovení zákona, dodržování podmínek 
autorizace, vedení předepsané dokumentace, platnost kalibrace hlavních etalonů, 
platnost ověření stanovených měřidel, platnost dokladů o odborné způsobilosti 
zaměstnanců autorizovaných subjektů a též provozních a prostorových podmínek. 
U subjektů autorizovaných k úřednímu měření byly kontroly zaměřeny také na náležitosti 
dokladu o úředním měření a vedení deníku úředního měření. Cílem kontrolní činnosti 
ÚNMZ bylo také předcházení nežádoucím jevům.  

Kontrolní zjištění potvrdila u prověřovaných subjektů požadovaný stav. Kontrolovaným 
subjektům (autorizovaným subjektům) nebyla uložena pokuta. Pokuta však byla udělena 
5 uživatelům stanovených měřidel na základě zjištění státního metrologického dozoru 
vykonávaného pracovníky ČMI. 
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4.2.3.7 Rada pro metrologii 

Rada pro metrologii se sešla celkem třikrát. Zabývala se zásadními otázkami rozvoje 
metrologie v ČR, projednávala Program standardizace – program rozvoje metrologie, 
formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ, včetně návrhů na schválení a vyhlášení 
nových státních etalonů, resp. změn stávajících státních etalonů. Činnost technických 
komisí Rady byla na požadované úrovni. Členové technických komisí Rady pro metrologii 
(odborné komise podle veličin, resp. okruhů měření) měli možnost vyjádřit se 
k aktuálním otázkám, které byly projednávány ve Výboru a v pracovní skupině pro 
měřidla při Evropské komisi. 

4.2.3.8 Technické komise ÚNMZ  

Při ÚNMZ pracují tyto technické komise pro legislativu EU v oblasti metrologie: 

− Technická komise pro váhy s neautomatickou činností, 

− Technická komise pro hotově balené zboží, 

− Technická komise pro měřidla, 

− Technická komise pro jednotky měření. 

V roce 2014 nebyly využívány odborné připomínky a stanoviska členů komisí. Aktivita se 
předpokládá v roce 2015, kdy proběhne hodnocení směrnic EU k hotově balenému zboží.  

4.2.3.9 Program podpory investic  

V rámci programu podpory investic nebyly v roce 2014 pořizovány nové investice pro 
podporu metrologických činností.  V průběhu roku byl pouze vykonán dohled nad 
správou pronajatých zařízení a bylo řešeno prodloužení nájemních smluv u uživatelů 
těchto zařízení. Nebylo zaznamenáno ani jedno ukončení nájemní smlouvy. 

4.2.3.10 Informace pro odbornou veřejnost  

Informace a odpovědi na dotazy, poskytované odborné i laické veřejnosti, jejichž počet lze 
odhadnout cca na 300, byly poskytnuty zejména tuzemským, ale i zahraničním subjektům. 
Převažuje forma telefonicky nebo elektronickou poštou. 

Ke zlepšení komunikace s odbornou veřejností (zejména v rámci RPM a technických 
skupin ÚNMZ) bylo rozšířeno využívání pracovního prostoru na webovém portálu ÚNMZ 
a upravena aplikace databáze autorizovaných subjektů. V oblasti metrologie, tj. 
v pracovním prostoru – Metrologie, jsou aktivní rubriky (dílčí pracovní prostory 
s administrovaným přístupem): Redakční rada časopisu Metrologie, Rada pro metrologii, 
TK NAWI a TK pro měřidla. 
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Počínaje koncem roku 2012 byly zpřístupněny obsahy jednotlivých čísel časopisu 
Metrologie (s časovým odstupem) na webových stránkách ÚNMZ. V roce 2014 byla 
vydána 4 čísla časopisu a s nakladatelem byl dojednán kvalitnější (celobarevný) náklad 
časopisu v roce 2015 bez navýšení finančních prostředků. 

V roce 2014 byly dokončeny prezentace a doprovodné texty z oblasti technické 
normalizace (2. část – riziko, normy shody), státního zkušebnictví (stavební a nestavební 
výrobky) a metrologie (obecná metrologie). Tyto prezentace byly spolu s doprovodnými 
texty jako výukové programy k veřejnému využití umístěny na webové stránky ÚNMZ. 
Publikované materiály mají sloužit pro podporu výuky základů technické normalizace, 
metrologie a státního zkušebnictví na středních školách a jsou primárně určeny pro výuku 
na středních školách. Jsou ale také využitelné širokou odbornou veřejností.  

4.2.3.11 Působení v rámci mezinárodních struktur 

Úřad reprezentuje Českou republiku ve Výboru pro měřidla a v pracovní skupině pro 
měřidla při Evropské komisi. Pracovní skupina pro měřidla se v roce 2014 sešla v červnu 
a projednávala zejména obecné otázky implementace směrnice 2004/22/ES o měřicích 
přístrojích (MID) a dále problematiku přechodu na novou směrnici 2014/32/EU, o dodávání 
měřidel na trh, která vstoupila v platnost v dubnu 2014, přičemž určité články a odstavce 
se použijí až od 20. dubna 2016. Předmětem jednání byly dále návrhy na eventuální 
úpravy přístrojových příloh směrnice a stav tvorby a úprav technických norem k měřidlům. 

V součinnosti s ČMI byla mezinárodní spolupráce zajišťována na úseku jak mezinárodních 
vládních metrologických organizací (Metrická konvence, OIML), tak i nevládních 
metrologických regionálních organizací (EURAMET, e. V., WELMEC). 

Ve spolupráci s dalšími metrologickými subjekty (zejména s ČMI) se Úřad podílel na účasti 
při jednáních se zahraničními metrologickými partnery a při posuzování dokumentů 
souvisejících s rozvojem mezinárodních metrologických systémů. Jednalo se zejména 
o tyto aktivity: 

− Posuzování materiálů, které byly zpracovány mezinárodními metrologickými 
organizacemi, zejména v rámci přípravy na jednání 49. zasedání Mezinárodního 
výboru pro legální metrologii (CIML), které se uskutečnilo ve dnech 4. až 6. 11. 2014 
v Aucklandu, Nový Zéland. Jednání se účastnil zástupce Úřadu. 

− Účast českého sekretáře ISO/REMCO na 37. zasedání Výboru ISO/REMCO, které se 
konalo 8.–11. 7. 2014 v Boulderu v USA, a na ustavujícím zasedání nové společné 
pracovní skupiny JWG 43 CASCO/REMCO v Ženevě ve dnech 10. a 11. 12. 2014. Jednání 
se účastnil zástupce Úřadu (český zástupce v ISO/REMCO). 

− Pokračování účasti Úřadu na mezinárodní spolupráci v rámci WELMEC při přípravě 
důležitých návodových dokumentů a při řešení obecných otázek implementace 
směrnice MID. Zástupce Úřadu se ve dnech 14.–16. 5. 2014 zúčastnil 30. zasedání 
Výboru WELMEC v Sarajevu v Bosně a Hercegovině a v lednu a v prosinci jednání 
pracovní skupiny WG 8 pro MID. 
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− Podpora zapojení ČMI do projektů EMRP (evropský výzkumný program v metrologii), 
které se zabývají oblastmi energetiky, životního prostředí, metrologie pro průmysl, 
zdraví, nových technologií a redefinice jednotek SI. 

Finanční prostředky čerpané na zahraniční pracovní cesty v souvislosti s mezinárodními 
metrologickými aktivitami byly využity vysoce efektivně – mj. účast pouze jednoho 
zástupce ÚNMZ na každé akci.  

4.2.3.12 Průběžné hodnocení plnění opatření koncepce rozvoje NMS 

Ve spolupráci ÚNMZ a ČMI bylo provedeno k datu k 31. 12. 2014 vyhodnocení plnění 
úkolů a opatření stanovených v dokumentu Koncepce rozvoje  NMS ČR pro období let 
2012–2016 (UV ČR č. 901 ze dne 7. 12. 2011). Vyhodnocení bude zveřejněno na webových 
stránkách Úřadu v březnu 2015. 

4.2.3.13 Pracovní skupina pro vzdělávání 

Pracovní skupina ÚNMZ byla ustavena s cílem nabídnout vzdělávání v oblasti technické 
normalizace, metrologie a zkušebnictví učitelům technických a všeobecných středních 
škol. V průběhu druhého pololetí roku 2014 byly vytvořeny nové výukové programy 
z oblasti metrologie, zkušebnictví a další program z oblasti technické normalizace. 
Programy byly předloženy k rozšíření akreditace ÚNMZ vydávané MŠMT. 

4.3 Státní zkušebnictví 

4.3.1 Legislativní úkoly 

V právních předpisech z oblasti státního zkušebnictví došlo v roce 2014 ke změnám v níže 
uvedených případech:  

Dnem 1. 1. 2014 nabyla účinnosti poslední část zákona č. 100/2013 Sb., kterým se mění 
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o ustanovení zavádějící 
možnost akreditace formou veřejnoprávní smlouvy. 

Dnem 7. 5., resp. 19. 6. 2014 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 80/2014 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost poslední části předpisu 
je odložena na 1. 6. 2015. Důvodem je transpozice Směrnice Komise 2013/10/EU, kterou 
se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování 
přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí. 



 

Stránka 24/59 

 

 

 

 

 

V prosinci byly dokončeny práce na návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění 
nařízení vlády č. 621/2004 Sb. Důvodem je transpozice článku 13 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/68/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států 
týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. 

Byla zahájena příprava novely nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích 
na hračky, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o transpozici trojice směrnic vydaných 
krátce po sobě, které všechny mění směrnici EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, 
pokud jde o limity chemických látek ve hračce. Konkrétně jde o směrnice 2014/79/EU, 
2014/81/EU a 2014/84/EU. 

V roce 2014 byla zahájena tvorba zákona o posuzování shody stanovených výrobků. 
Návrh byl vypracováván na základě věcného záměru, schváleného usnesením vlády 
č. 1082 ze dne 22. 12. 2014. Cílem návrhu je vytvořit právní rámec pro implementaci 
předpisů EU vytvářených podle zásad tzv. Nového legislativního rámce (NLF). 
Komplementárně k novému zákonu vznikala novela zákona č. 22/1997 Sb. Souběžně 
probíhaly práce na nařízeních vlády provádějících nový zákon, která budou transponovat 
konkrétní směrnice EU. Jedná se především o 8 směrnic vydaných v rámci tzv. 
alignmentu – formálního přizpůsobení právní úpravy zásadám NLF. Touto cestou se 
rovněž plánuje transponovat zbylou část směrnice 2014/68/EU (tlak. zař.) a některé další 
směrnice (rádiová zařízení, rekreační plavidla). 

4.3.2 Autorizace a oprávnění  

ÚNMZ podle §11 zákona č. 22/1997 Sb. uděluje pověření k činnostem při posuzování 
shody výrobků (autorizaci) ve vymezeném rozsahu právnickým osobám (dále 
autorizované osoby), které splňují všechny podmínky stanovené konkrétním nařízením 
vlády či přímo zákonem. Podle § 11b zákona uděluje ÚNMZ oprávnění provádět po 
1. 7. 2013 činnosti oznámeného subjektu (dále oznámené subjekty) při posuzování 
a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním 
charakteristikám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu 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 CPR). 

V roce 2014 vydal ÚNMZ 11 rozhodnutí ve věci autorizace k následujícím nařízením vlády 
(dále NV) a zákonu:  

NV 173/1997 Sb. – 1 rozhodnutí – rozšíření rozsahu, 

NV 163/2002 Sb. – 1 rozhodnutí – rozšíření rozsahu, 

NV   26/2003 Sb. – 2  rozhodnutí – udělení, 

NV 133/2005 Sb. – 3 rozhodnutí – 1 udělení, 2 rozšíření rozsahu,  

NV 464/2005 Sb. – 1 rozhodnutí – rozšíření rozsahu, 
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NV 266/2009 Sb. – 1 rozhodnutí – udělení, 

NV 208/2011 Sb. – 1 rozhodnutí – rozšíření rozsahu, 

zákon 18/1997 Sb. – 1 rozhodnutí – udělení. 

Dvě rozhodnutí o udělení autorizace k činnostem při posuzování shody byla zrušena na 
základě vlastních žádostí obou autorizovaných osob (jedno podle NV 17/2003 Sb. a druhé 
podle NV 336/2004 Sb.). 

Dále ÚNMZ vydal na základě zákona 12 oprávnění provádět činnosti oznámeného 
subjektu při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu 
k jejich základním charakteristikám ve smyslu CPR. Jednalo se o 2 udělení oprávnění  
a 10 případů rozšíření rozsahu působnosti. 

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

Ke dni 31. 12. 2014 zahrnoval systém státního zkušebnictví 35 autorizovaných osob 
posuzujících shodu v 27 oblastech výrobků stanovených nařízeními vlády a atomovým 
zákonem, 1 uznanou nezávislou organizaci autorizovanou k odsouhlasování pracovních 
postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílů 
tlakových zařízení podle NV 26/2003 Sb. a 6 uznaných nezávislých organizací 
autorizovaných k odsouhlasování pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky 
nerozebíratelných spojů tlakových zařízení podle NV 26/2003 Sb. Dále zahrnoval  
25 oznámených subjektů a 2 subjekty pro technické posuzování ve smyslu CPR. 

ÚNMZ využíval při rozhodování o autorizaci i oprávnění plně výsledků akreditace 
prováděné Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., (dále ČIA) v rámci jeho pověření ze 
strany MPO. ÚNMZ spolupracoval s ČIA v rámci členství svých pracovníků v Radě pro 
akreditaci a řadě technických výborů. Ke spolupráci obou orgánů přispívala též společná 
jednání jejich vedení.  
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Autorizované osoby působící ve vyhodnocovaném období v systému a jejich výkony: 

Období 2013 2014 

Autorizované osoby (dále AO) v systému 33 35 

Uznané nezávislé organizace autorizované podle NV č. 26/2003 Sb. 5 7 

Z toho: vlastněno státem 11+1* 12+1* 

nestátní 22+4* 23+6* 

ukončilo činnost jako AO 3 - 

nově zahájilo činnost jako AO 2 2 

Výkony AO  posuzováno výrobků 18 552 17 776 

z toho výkony podle NV 208/2011 Sb. 3 425 3 731 

z toho výkony podle NV 27/2003 Sb. 2 719 2 513 

posuzováno výrobků bez výkonů podle 
NV 208/2011 Sb., NV 27/2003 Sb.  

 
12 408 

 
11 532 

provedeno dohledů nad systémem 
řízení kvality u výrobců  

 
4 512 

 
1 369 

přijato subdodávek  965 1 096 

poskytnuto subdodávek  1 703 135 

Oznámené subjekty (dále OS) v systému 23 25 

Z toho: vlastněno státem 7+1** 7+1** 

nestátní 16+1** 18+1** 

ukončilo činnost jako OS - - 

nově zahájilo činnost jako OS 23 2 

Výkony OS  posuzováno a ověřováno výrobků 1 591 3 045 

provedeno dohledů nad systémem 
řízení jakosti u výrobců  

 
675 

 
2 093 

přijato subdodávek  66 133 

poskytnuto subdodávek  765 89 

Spolupráce s ČOI spolupráce existuje 18+1* 19+1* 

zkoušky výrobků pro ČOI 46 49 

* uznané nezávislé organizace autorizované podle NV č. 26/2003 Sb. 

** subjekty pro technické posuzování ve smyslu CPR 

Poznámka V roce 2014 bylo vydáno celkem 1 369 stavebně technických osvědčení podle NV 163/2002 Sb., 
ve znění NV 312/2005 Sb., a 102 ETA ve smyslu CPR.  

Uznané nezávislé organizace autorizované podle NV 26/2003 Sb., ve znění NV 621/2004 Sb., provedly 
v roce 2014 podle tohoto NV 7 603 výkonů.  
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4.3.3 Notifikace autorizovaných osob a oznámených subjektů Evropské komisi 
a členským státům EU 

ČR notifikuje v návaznosti na udělené autorizace či na jejich změny autorizované osoby 
působící podle jednotlivých NV, která transponují odpovídající evropské směrnice 
Nového přístupu do právního řádu ČR, a oznamuje oznámené subjekty k působení podle 
CPR. Notifikace i oznámení se provádějí pomocí webové aplikace NANDO Input, 
spravované DG GROWTH, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. 
Informace o notifikovaných osobách a oznámených subjektech jsou aktuálně k dispozici 
na adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ 

K 31. 12. 2014 bylo celkem notifikováno 22 autorizovaných osob podle 24 směrnic 
nového přístupu, 7 uznaných nezávislých organizací podle čl. 13 směrnice 97/23/ES pro 
tlaková zařízení, a to 1 organizace podle bodu 3.1.2 přílohy 1 směrnice 97/23/ES 
(nerozebíratelné spoje) a 6 organizací podle bodu 3.1.3 uvedené přílohy (nedestruktivní 
zkoušky). Dále evropský systém zahrnuje 25 českých oznámených subjektů a 2 subjekty 
pro technické posuzování ve smyslu CPR. V roce 2014 bylo odesláno celkem 10 notifikací, 
z toho ve 4 případech šlo o aktualizaci dosavadních notifikací, ve 2 případech o notifikaci 
nového subjektu (AO 268 – interoperabilita, DOM – ZO 13 – uznaná nezávislá organizace 
pro tlaková zařízení) a ve 2 o notifikaci k činnostem podle dalšího nařízení vlády 
(AO 266/N0 2452 – námořní zařízení, TESYDO – uznaná nezávislá organizace pro tlaková 
zařízení). 2 případy se týkaly zrušení notifikace (AO 219/NO 1021 – zdravotnické 
prostředky, AO 204/NO 1020 – LVD). Dále bylo odesláno celkem 12 oznámení, z nichž 10 
se týkalo aktualizace předchozích a 2 nových subjektů (NB 1221, NB 2570). 

4.3.4 Kontrola autorizovaných osob a oznámených subjektů 

Kontroly činností autorizovaných osob a oznámených subjektů byly v roce 2014 
realizovány pracovníky odboru státního zkušebnictví ÚNMZ na základě ustanovení § 11 
odst. 4 a § 11b odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).  

Jednotlivé kontroly byly prováděny podle schváleného plánu kontrol pro uplynulý rok. 
V rámci těchto kontrol bylo prověřováno, zda autorizované osoby a oznámené subjekty 
dodržují ustanovení citovaného zákona, nařízení vlády vydaných k jeho provedení, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy, a podmínky pro dodržení 
jednotného postupu autorizovaných osob. V oblasti zdravotnických prostředků Úřad při 
kontrolách zohlednil také přímo použitelné předpisy: prováděcí nařízení Komise  
č. 920/2013 ze dne 24. září 2013 o jmenování oznámených subjektů podle směrnice Rady 
90/385/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích a směrnice Rady 
93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a dozoru nad těmito subjekty a doporučení 
Komise ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty 
v oblasti zdravotnických prostředků 2013/473/EU. 
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V roce 2014 bylo provedeno celkem 19 plánovaných kontrol, z nichž 2 kontroly pro oblast 
zdravotnických prostředků byly provedeny v rámci společné kontroly ÚNMZ, MZČR  
a zástupců Evropské komise a zástupců kompetentních autorit z jiných států EU. V roce 
2014 byla provedena 1 neplánovaná kontrola.  

Ve čtyřech případech kontrola není ukončena a přechází do roku 2015. Z patnácti kontrol 
nebyly zjištěny nedostatky ve třech případech. U ostatních byly zjištěny nedostatky 
administrativní povahy, ale i nedostatky, které se týkaly porušení ustanovení právních 
předpisů. Kontrolované osoby předložily písemné zprávy o odstranění nebo prevenci 
nedostatků zjištěných kontrolou. V jednom případě byla uložena pokuta a v jednom 
případě se uvažuje o zahájení správního řízení o omezení rozsahu autorizace. V těchto 
dvou případech zároveň dochází k přezkumu vydaných certifikátů. Ve dvou případech 
podala kontrolovaná osoba námitky, které Úřad vyřídil tak, že jim částečně vyhověl.  

4.3.5 Plán standardizace – Program rozvoje zkušebnictví v roce 2014  

Plán standardizace – Program rozvoje zkušebnictví (dále jen PS – PRZ) je jedním 
z nástrojů, který napomáhá metodicky zabezpečovat činnosti autorizovaných osob 
v systému posuzování shody stanovených výrobků. Pozornost je také zaměřena k zajištění 
aktivní účasti pověřených zástupců notifikovaných osob na jednání pracovních skupin 
pro jednotlivé směrnice ES a využívání důležitých dokumentů EU v systému posuzování 
shody v ČR s cílem dosažení evropské úrovně ve zkušebnictví. 

Seznam úkolů byl projednán na zasedání Komise pro posuzování shody. Po zohlednění 
všech připomínek byl PS – PRZ sestaven v celkovém finančním objemu 6 045 000 Kč.  
Částka 255 tis. Kč byla rezervována na řešení úkolů, jejichž potřeba vyplyne v průběhu 
roku 2014, event. úkolů zahrnutých v samostatné části Rezerva, která obsahovala návrhy 
zaslané AO. 

Finanční prostředky byly využity v celkové hodnotě 5 877 497,09 Kč na  řešení celkem  
85 úkolů v členění podle přiložené tabulky.  
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Program rozvoje zkušebnictví byl rozčleněn do následujících částí: 

Plán standardizace – Program rozvoje zkušebnictví 2014 

Část 1 Metodické zabezpečení posuzování shody podle platných 
nařízení vlády 

5 úkolů 

590 000, 00 Kč 

Část 2 Metodické zabezpečení posuzování shody výrobků, jejichž 
stanovení k posuzování shody je připravováno 

2 úkoly 

139 999, 91 Kč 

Část 3 Zabezpečení koordinace jednotného postupu 
autorizovaných osob 

18 úkolů  

1 449 999, 04 Kč 

Část 4 Mezinárodní spolupráce 
42 úkolů  

2 589 998, 14 Kč 

Část 5 Zdokonalování činnosti autorizovaných osob 
18 úkolů  

1 107 500, 00 Kč 

Celkem 
85 úkolů 

5 877 497, 09 Kč  

Úspora (z toho 275 tis. bude použito na úkoly převedené do roku 2015) 422 502, 91 Kč  

Rozpočet 6 300 000, 00 Kč 

4.3.6 Program podpory investic  

Pro rok 2014 se nákup v rámci Programu podpory investic v odboru státního zkušebnictví 
nerealizoval, neboť Úřadu na tento program nebyly přiděleny žádné finanční prostředky. 
Pro rok 2015 se rovněž nepředpokládá realizace tohoto programu. 

Úřad má v současné době uzavřeno 55 platných nájemních smluv.  

4.3.7 Koordinace činnosti autorizovaných osob a oznámených subjektů 

Úřad na základě ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. zabezpečuje v součinnosti 
s jím pověřenými autorizovanými osobami (AO) a oznámenými subjekty (OS) koordinaci 
jejich jednotného postupu při posuzování shody stanovených výrobků podle jednotlivých 
nařízení vlády. 
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V roce 2014 byla realizována koordinační činnost k 18 nařízením vlády, pro něž je 
autorizováno více subjektů. Tuto činnost smluvně zabezpečovalo celkem deset 
autorizovaných osob a jeden oznámený subjekt. K jednotlivým nařízením vlády se 
uskutečnilo 36 koordinačních porad. Jednání se kromě zástupců Úřadu zúčastnili nejen 
zástupci věcně příslušných AO a OS, ale i zástupci ČOI, zainteresovaných resortů, 
podnikatelské sféry a profesních asociací. Na koordinačních poradách jsou sjednocovány 
názory na řešení problémů vzniklých při uplatňování jednotlivých nařízení vlády v praxi, 
poskytovány aktuální informace v oblasti posuzování shody a aplikovány dokumenty 
přijaté na zasedáních horizontálních i vertikálních výborů evropských notifikovaných 
osob a pracovních skupin pro příslušné směrnice Nového přístupu. 

4.3.8 Vzdělávání pracovníků subjektů posuzování shody 

Vzdělávání pracovníků autorizovaných osob a oznámených subjektů probíhá jednak 
v rámci těchto subjektů interními formami, jednak s využitím vzdělávacího systému, který 
zabezpečuje Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), a to ve 
spolupráci a s podporou ÚNMZ. Tento systém je aktivní od roku 2001. 

Od listopadu 2013 nabízela AAAO několik typů podstatně inovovaných prezenčních kurzů 
pro odborné pracovníky zabývající se posuzováním shody v rámci subjektů posuzování 
shody. Jedná se o následující kurzy: 

− jednodenní základní prezenční kurz pro začínající odborné pracovníky 

− prezenční pokračovací kurz pro odborné pracovníky s delší praxí, v délce jeden a půl 
dne; 

− dvoudenní prezenční zdokonalovací kurz pro nejzkušenější odborné pracovníky 
a management. 

Vedle toho Asociace nadále pokračuje v pořádání dvou typů distančních e-learningových 
kurzů (obecného a pro pracovníky posuzující shodu v oblasti stavebních výrobků), s nimiž 
bylo započato již v roce 2012 v rámci řešení úkolu PS-PRZ. 

V průběhu roku 2014 se uskutečnily následující kurzy: 

− v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s. p., v Praze (základní kurz) 5. 3. 2014 za 
účasti 12 posluchačů, 

− ve Strojírenském zkušebním ústavu, s. p., v  Brně (pokračovací kurz) 19.–20. 5. 2014 za 
účasti 21 pracovníků SZÚ Brno, 3 pracovníků Textilního zkušebního ústavu, s. p., Brno 
a 1 externisty, celkem 25 posluchačů, 

− ve Strojírenském zkušebním ústavu, s. p., v Brně, odštěpném závodě Jablonec nad 
Nisou (pokračovací kurz) 4.–5. 6. 2014 za účasti 17 posluchačů (z toho 1 ze SZÚ Brno), 

− ve Strojírenském zkušebním ústavu, s. p., Brno (základní kurz) 27. 11. 2014 za účasti 
15 posluchačů, z toho 2 externistů. 
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Vzdělávání formou kurzů AAAO bude pokračovat i v roce 2015, první kurz proběhl 
v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s. p., v Praze (základní kurz) 25. 2. 2015 za účasti 
15 posluchačů a je následován dalšími kurzy. 

V nadcházejícím období je pokládáno za velmi důležité trvalé zvyšování počtu účastníků 
inovovaného e-learningovaného kurzu a dalších způsobů vzdělávání. Ve spolupráci 
s AAAO se Úřad bude dále zabývat otázkou celoživotního vzdělávání odborných 
pracovníků pověřených subjektů. Prvým krokem bylo zahrnutí úkolu Projekt 
celoživotního vzdělávání odborných pracovníků AO/NO posuzujících shodu do PS – PRZ 
v roce 2014 a jeho zdárné vyřešení. 

4.3.9 Komise pro posuzování shody (KPS) 

KPS je stálým poradním orgánem předsedy Úřadu pro oblast státního zkušebnictví. V roce 
2014 se sešla ke dvěma plenárním zasedáním, na kterých se zabývala převážně 
aktuálními otázkami v oblasti posuzování shody, problematikou autorizací a oprávnění 
právnických osob při posuzování shody a jejich notifikacemi u Evropské komise a úkoly 
Plánu standardizace – Programu rozvoje zkušebnictví (PS – PRZ). Na zasedáních KPS byly 
podávány informace o činnosti evropských organizací, které se zabývají posuzováním 
shody a ČR v nich má své zástupce. Zejména se jedná o EUROLAB aisbl. 

V mezidobí mezi plenárními zasedáními zajišťoval operativní záležitosti KPS její řídicí 
výbor. V průběhu roku 2014 se tento výbor sešel k pěti schůzkám. Na nich byly řešeny 
zejména záležitosti spojené s projednáváním žádostí žadatelů o autorizaci a oprávnění 
k činnostem při posuzování shody, jejich rozšiřováním nebo zužováním a též rušením 
autorizací stávajících autorizovaných osob. Další významnou oblastí bylo projednávání 
návrhu PS – PRZ  na rok 2014, jeho změn a doplňků. Ve třech případech řešil řídicí výbor 
problematiku rozšíření působnosti pověřených subjektů formou hlasování per rollam. 

Členové KPS tak byli průběžně informováni o změnách ve stávající i připravované právní 
úpravě posuzování shody, a to jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni Evropské 
unie. Zápisy z jednání řídicího výboru dostávají všichni členové KPS, kteří mají možnost 
se k projednávaným záležitostem do 14 dnů vyjádřit. 

4.3.10 Technické komise Úřadu 

Technické komise Úřadu (TK ÚNMZ) byly zřízeny jako stálé poradní orgány Úřadu již 
v roce 2003 k zabezpečení uplatňování konsolidovaných stanovisek za Českou republiku 
na jednáních stálých výborů a pracovních skupin organizovaných Evropskou komisí 
zejména ke směrnicím ES/EHS nového přístupu a k přípravě stanovisek za Českou 
republiku pro jednání pracovní skupiny pro technickou harmonizaci G7 Rady EU 
v oblastech, které jsou v kompetenci Úřadu. Práce TK ÚNMZ se řídí statutem a jednacím 
řádem, naposledy aktualizovaným v roce 2012. 
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V oblastech státního zkušebnictví a metrologie jsou aktivní dále uvedené TK ÚNMZ pro 

− elektrická zařízení nízkého napětí, 
− výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility, 
− strojní zařízení, 
− osobní ochranné prostředky, 
− jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení, 
− zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
− spotřebiče plynných paliv, 
− účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, 
− výtahy, 
− hračky, 
− stavební výrobky, 
− váhy s neautomatickou činností, 
− hotově balené zboží, 
− měřidla, 
− emise hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního 

prostředí, 
− jednotky měření, 
− aerosolové rozprašovače. 

TK ÚNMZ projednávají výstupy z jednání stálých výborů a pracovních skupin sjednocující 
problematiku aplikace předpisů EU v gesci Úřadu, zejména směrnic nového přístupu 
a postupy notifikovaných osob při posuzování shody, zaujímají k nim odborná stanoviska 
a podílejí se na přijímání závěrů, popřípadě i na plnění úkolů z těchto závěrů vyplývajících. 
V rámci účasti na jednáních pracovní skupiny Rady EU G7 – technická harmonizace se 
podílejí na přípravě odborných stanovisek a názorů za Českou republiku k legislativním 
návrhům a problémovým otázkám a přijímají k nim konsolidovaná stanoviska. Pokud se 
týká Rady EU, byla v roce 2014 činnost TK ÚNMZ spojena především s přípravou dvou 
nařízení EP a Rady, včetně jejich uvedení do souladu s rozhodnutím EP a Rady 
č. 768/2008/ES (osobní ochranné prostředky, spotřebiče plynných paliv). Činnost TK 
ÚNMZ organizují pověření zástupci Úřadu podle potřeby. TK ÚNMZ  mohou plnit i úlohu 
pracovních podskupin ve smyslu Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 11/2003 ze 
dne 23. května 2003 o zřízení Resortní koordinační skupiny pro EU naposledy aktuali-
zovaného Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 16/2014 ze dne 30. června 2014.  

Členy TK ÚNMZ jsou zejména zástupci zainteresovaných orgánů státní správy, 
koordinujících autorizovaných osob, Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., Českého 
metrologického institutu, orgánů dozoru nad trhem, podnikatelské a spotřebitelské sféry 
a Úřadu. K jednotlivým problémovým otázkám se na vyžádání vyjadřují další 
problematikou dotčené subjekty. 
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4.3.11 Působení odboru v rámci evropských struktur 

Odbor státního zkušebnictví v rámci své činnosti zajišťuje rovněž implementaci 
evropských předpisů (směrnic, nařízení) týkajících se uvádění různých skupin výrobků 
na trh. V souvislosti s tím se jeho pracovníci účastní jako zástupci České republiky jednání 
v příslušných evropských strukturách (výborech či pracovních skupinách), čímž naplňují 
povinnost členského státu EU. V roce 2014 podstatnou část účasti tvořila jednání 
v pracovních orgánech Evropské komise, jako jsou pracovní/expertní skupiny a výbory 
pro jednotlivé směrnice Nového přístupu (bezpečnost hraček, osobní ochranné prostředky, 
elektrická zařízení nízkého napětí, elektromagnetická kompatibilita, strojní zařízení, 
zdravotnické prostředky, zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu (ATEX), emise hluku, spotřebiče plynných paliv, stavební výrobky, 
výtahy). Druhou neméně rozsáhlou částí byla jednání spojená s přípravou dvou nařízení 
EP a Rady, včetně jejich uvedení do souladu s rozhodnutím EP a Rady č. 768/2008/ES 
(osobní ochranné prostředky, spotřebiče plynných paliv) rámci pracovní skupiny Rady 
EU G7 – technická harmonizace. Zástupce odboru se zúčastnil i dvou zasedání poradní 
skupiny Evropské komise IMP (Accreditation and Conformity Assessment). 

4.4 Harmonizace předpisů ČR s předpisy ES 

Harmonizace předpisů ČR s předpisy ES je jednou z podstatných podmínek řádného 
fungování členských států v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie. 

4.4.1 Harmonizace technických předpisů ČR s předpisy EU 

Pro oblast volného pohybu zboží zahrnuje harmonizace technických předpisů ČR 
s předpisy EU (technická harmonizace) všechny činnosti a oblasti, které se vztahují 
k přípravě a uplatňování technických předpisů, technických norem a postupů posuzování 
shody. ČR má, stejně jako ostatní členské státy, za povinnost zajistit transpozici všech 
nově přijatých předpisů EU do termínu, který je v každém předpise uveden. Nesplněním 
této povinnosti se členský stát vystavuje možnosti postihu ze strany Evropské komise (EK). 

Cílem technické harmonizace obecně je vytváření a upevňování systémů, které podporují 
a usnadňují mezinárodní obchod. Vývoj technické harmonizace je po vstupu plně v gesci 
jednotlivých resortů. Úřad, v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 232/2002 a č. 217/2004, 
zajišťuje sledování vývoje v oblasti technických předpisů formou doplňování vytvořené 
databáze v systému Úřadu vlády ISAP. 

O pokroku ve vývoji technické harmonizace Úřad rovněž pravidelně zpracovává 
podklady pro materiály Úřadu vlády ČR. 
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4.4.2 Pracovní a poradní orgány  

V oblasti technické harmonizace zabezpečuje ÚNMZ činnost pracovních orgánů, které 
byly ustaveny k zajištění meziresortní spolupráce v oblasti institucionálního zajištění 
členství ČR v EU. Zejména se jedná o Sektorovou skupinu Technická harmonizace 
a spotřebitel a Sektorovou skupinu Mezinárodní obchod – Výbor pro obchodní politiku 
v rámci Resortní koordinační skupiny MPO (RKS MPO) a Komisi pro technické překážky 
obchodu jako poradní orgán ministra průmyslu a obchodu. Dále je ÚNMZ zastoupen v RKS 
MD, MZ a MŽP a podílí se na činnosti Výboru pro EU na pracovní úrovni (dále jen PV-EU).  

4.4.2.1 Výbor pro EU na pracovní úrovni  

ÚNMZ se podílí jako přidružený člen na činnosti Výboru pro EU na pracovní úrovni, a to 
v souladu s příslušným usnesením vlády ČR o změně Statutu Výboru pro Evropskou unii 
(poslední aktualizace provedena usnesením vlády č. 664 ze dne 6. srpna 2014). Jedná se 
především o přípravu a prezentaci rámcových pozic k návrhům předpisů EU v souladu 
s usnesením vlády č. 427 ze dne 28. dubna 2003 k Návrhu na institucionální zajištění 
členství České republiky v Evropské unii a na koordinaci procesu rozhodování, v platném 
znění, a o přípravu a prezentaci stanovisek, instrukcí pro jednání přípravných orgánů 
Rady EU a EK a mandátů pro jednání jednotlivých formací Rady EU (v návaznosti na 
projednání v rámci RKS MPO). Dále se ÚNMZ podílí na přípravě koncepčních materiálů, 
zpráv a informací pro vládu ČR a další orgány projednávaných v rámci PV-EU. PV-EU 
zasedá pravidelně každé úterý odpoledne. 

4.4.2.2 Sektorová skupina Technická harmonizace a spotřebitel (SS THS) v rámci 
Resortní koordinační skupiny MPO 

Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 byl v roce 2005 rozšířen počet 
sektorových skupin RKS MPO o sektorovou skupinu Technická harmonizace, jejíž činnost 
zajišťoval ÚNMZ. V roce 2011 byla oblast činnosti této sektorové skupiny Opatřením 
ministra průmyslu a obchodu č. 4/2011 rozšířena o ochranu spotřebitele a je zajišťována 
ve spolupráci ÚNMZ a MPO.  

SS THS je pracovním orgánem RKS MPO pro problematiku EU v oblasti technické 
harmonizace a ochrany spotřebitele. V oblasti technické harmonizace zajišťuje tato 
sektorová skupina 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. 

Materiály a legislativní návrhy spadající do oblasti působnosti části Technická 
harmonizace SS THS náleží nejen do přímé gesce ÚNMZ, ale zčásti jsou i v  gesci jiných 
resortů a orgánů (MD, MŽP, MZ, ČTÚ, ČBÚ aj.). ÚNMZ v těchto případech plní v rámci 
nastaveného mechanismu spolupráce funkci koordinátora při přípravě podkladů pro 
jednání jednotlivých pracovních orgánů Rady EU.  
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4.4.2.3 Komise pro technické překážky obchodu 

V návaznosti na již zmiňované usnesení vlády ČR č. 232/2002 a ve smyslu „Zásad pro 
řízení a koordinaci procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES“ 
a Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 189/2002 byla koncem roku 2002 zřízena 
Komise pro technické překážky obchodu (KTPO), a to jako poradní orgán ministra 
průmyslu a obchodu. Hlavním posláním KTPO je zajišťovat koordinaci a řízení procesu 
technické harmonizace a výměnu informací ve spolupráci se správními úřady, institucemi 
a organizacemi působícími v souvisejících oblastech včetně hospodářských a sociálních 
partnerů. Předsedou KTPO je předseda ÚNMZ. KTPO se schází nejméně dvakrát do roka, 
v roce 2014 se konala 2 zasedání.  

V rámci KTPO byly zřízeny subkomise, úzce specializované na jednotlivé oblasti 
v působnosti ÚNMZ, jejichž počet a zaměření byly upravovány v návaznosti na aktuální 
změny v pracovních orgánech evropských institucí a legislativě týkajících se oblasti 
působnosti ÚNMZ. Na samém počátku byly zřízeny subkomise SOGS – v návaznosti na 
činnost Pracovní skupiny vyšších státních úředníků pro standardizaci, tj. technické 
normy, akreditace a technické předpisy EU; notifikace – plnění Dohody WTO 
o technických překážkách obchodu; 98/34/ES – notifikační a informační povinnosti 
vyplývající ze směrnice a EHK/OSN – v návaznosti na činnost Pracovní skupiny pro 
regulatorní spolupráci a normalizaci (WP. 6) v rámci Evropské hospodářské komise OSN. 
V návaznosti na zřízení Výboru pro evropskou normalizaci byla ustavena v roce 2013 
nová subkomise k Nařízení 1025/2012, která zajišťuje projednání dokumentů 
předložených výboru se všemi zainteresovanými subjekty na národní úrovni a k přípravě 
jednotného stanoviska ČR. K 1. 1. 2013 však poradní skupina Evropské Komise SOGS 
ukončila svou činnost a byla zřízena nová expertní skupina Group of Experts on the 
Internal Market Products (IMP) s těmito podskupinami: a) IMP WG on Accreditation and 
Conformity Assessment, b) IMP WG on Market Surveillance a c) IMP WG on ICSMS. 
Působnosti ÚNMZ se týká pouze první podskupina a k zajištění odborného zázemí 
zástupce ČR v této pracovní skupině byla zřízena Technická komise ÚNMZ a subkomise 
SOGS v rámci KTPO ukončila svou činnost. V roce 2014 nedošlo k žádným změnám v počtu 
či zaměření subkomisí KTPO. Nadále jsou prostřednictvím zástupců jednotlivých resortů 
a hospodářských a sociálních partnerů v těchto subkomisích zajišťovány operativní 
reakce na aktuální dokumenty a úkoly v dané oblasti a koordinovaná, horizontálně 
projednaná stanoviska pro jednání pracovních skupin a výborů orgánů EU za ČR. 

4.4.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 
o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů 
a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění 

Tato směrnice byla zavedena do českého právního řádu v roce 2002. Byla transponována 
zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 339/2002 Sb., které nabylo účinnosti dnem 
vstupu ČR do EU. Uvedené NV řeší otázku postupu poskytování informací v oblasti, která 
není plně harmonizována, tedy není ani na úrovni EU jednotně „ošetřena“ a je upravena 
národními předpisy členských států EU. V této tzv. neharmonizované oblasti, ve které  se  
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uplatňuje princip vzájemného uznávání, je informovanost o národních technických 
předpisech jednotlivých členských států EU velice důležitá. Proto byly směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES stanoveny postupy pro předávání informací 
mezi členskými státy EU o záměru přijmout předpis jdoucí nad rámec harmonizace. ÚNMZ 
je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určen jako národní informační středisko 
ve vztahu k EU. Na základě připomínek EK k transpozici tohoto předpisu (nepřesné 
převzetí definic – nezbytná úprava ještě před vstupem do EU) byl připraven návrh novely 
NV č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů, technických dokumentů a technických norem. Novela byla schválena vládou 
jako NV č. 178/2004 Sb. V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci bylo předmětné nařízení 
opět v roce 2014 novelizováno a schváleno vládou jako NV č. 25/2014 Sb. 

ÚNMZ byl dále pověřen příslušnými usneseními vlády a právními předpisy k zabezpečení 
příjmu, zpracování a předávání informací v oblasti technických předpisů jak z domácích, 
tak zahraničních zdrojů v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, 
a v souladu s členstvím ČR v EU. ÚNMZ proto zavedl systém pro výměnu informací (INEX), 
který splňuje i požadavky kladené na správní úřady v informační společnosti. V závěru 
roku 2003 byl systém certifikován podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 
počátku roku 2010 se k výměně informací využívá Spisová služba Lotus Notes. 

Od zapojení ČR do výše zmíněného systému výměny informací o notifikovaných 
předpisech jednotlivých členských států EU bylo oznámeno celkem 280 návrhů 
technických předpisů, (k 31. 12. 2014), přičemž na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 
připadá 26 notifikací. Na návrhy se podle směrnice 98/34/ES vztahuje tříměsíční 
odkladná lhůta, během níž mají ostatní členské státy EU a Evropská komise právo zaslat 
k návrhu své připomínky a podrobná stanoviska. Před jejím uplynutím není možné návrh 
předpisu schválit. Konečné znění předpisu je vždy oznámeno Evropské komisi. 

Česká republika má také právo vyjádřit se k návrhům technických předpisů ostatních 
členských států EU, členských států Evropského sdružení volného obchodu a Turecka. 
Toto právo využila v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 u osmi notifikací. 

Člen Subkomise pro směrnici 98/34/ES v rámci KTPO v každém resortu je zodpovědný 
za oznamování zpracovaných návrhů technických předpisů tohoto resortu Úřadu 
a v rámci svého resortu, vč. spolupracujících partnerů, za zajištění připomínkování 
návrhů ostatních členských států, které Česká republika obdrží. 

K 1. 1. 2013, kdy vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 
89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, 
a kterým  se  ruší  rozhodnutí  Rady  87/95/EHS  a  rozhodnutí  Evropského  parlamentu  
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a Rady č. 1673/2006/ES, byly z působnosti směrnice 98/34/ES vyňaty články týkající se 
standardizace a tato oblast je zastřešena předmětným nařízením.  

4.4.4 Institucionální zajištění členství ČR v EU  

V souladu s usnesením vlády ČR č. 427/2003 k Návrhu na institucionální zajištění členství 
ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování a jeho novelami byla na MPO, stejně jako na 
ostatních resortech, zřízena RKS MPO. Tímto usnesením bylo také stanoveno gestorství 
za jednotlivé pracovní orgány Rady EU a ÚNMZ se stal gestorem pracovní skupiny Rady 
EU G7 – technická harmonizace (PS G7) a následně na základě usnesení V-EU na vládní 
úrovni gestorem pracovní skupiny Rady EU A4c – Výbor pro obchodní politiku – Experti – 
Vzájemné uznávání. Na základě Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 byla 
v rámci RKS MPO jako pracovní orgán pro problematiku EU v oblasti technické 
harmonizace ustavena samostatná SSTH, jejíž činnost zajišťoval ÚNMZ. V roce 2011 byla 
oblast působnosti této sektorové skupiny Opatřením ministra průmyslu a obchodu 
č. 4/2011 rozšířena o ochranu spotřebitele a její činnost je zajišťována ve spolupráci 
ÚNMZ a MPO. V oblasti technická harmonizace zajišťuje tato sektorová skupina plnění 
úkolů souvisejících s činností v pracovní skupině Rady EU G7 – technická harmonizace 
a v ostatních pracovních orgánech Rady EU a EK, které tematicky spadají do oblasti 
působnosti ÚNMZ.  

PS G7 je tvořena několika pracovními podskupinami, které jsou aktivní v závislosti na 
prioritách jednotlivých předsednictví Rady EU a na stavu projednávání příslušného 
legislativního návrhu.  

ÚNMZ zřídil zrcadlovou strukturu k příslušným pracovním orgánům EK a Rady EU – tzv. 
Technické komise ÚNMZ (TK ÚNMZ) pro směrnice nebo problematiku v jeho gesci 
a vyžádal si do nich jmenování kontaktních osob ze všech příslušných zainteresovaných 
subjektů (zástupci orgánů státní správy, experti pro danou oblast, zástupci 
hospodářských a sociálních partnerů). Seznam pracovních orgánů ke gescím ÚNMZ je 
zveřejněn na www.unmz.cz. 

Dále se ÚNMZ podle aktuálně projednávaných témat průběžně podílí jako spolugestor na 
přípravě materiálů pro účely zasedání dalších přípravných orgánů Rady EU a EK 
v oblastech dotýkajících se jeho působnosti. 

V roce 2014 bylo zveřejněním v Úředním věstníku EU dokončeno projednávání osmi 
směrnic Nového přístupu přizpůsobovaných Novému legislativnímu rámci pro uvádění 
výrobků na trh, které se týkaly výbušnin pro civilní použití, jednoduchých tlakových 
nádob, elektromagnetické kompatibility, vah s neautomatickou činností, měřicích 
přístrojů, výtahů, zařízení určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
a elektrických zařízení. Dále bylo zveřejněním v Úředním věstníku EU ukončeno 
projednávání směrnic o rádiových zařízeních a tlakových zařízeních a projednávání 
nařízení o hladině akustického tlaku motorových vozidel.  
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Během italského předsednictví v druhé polovině roku 2014 se také podařilo dosáhnout 
na technické úrovni shody u projednávaných návrhů vztahujících se ke spotřebičům 
plynných paliv, osobním ochranným prostředkům a lanovým drahám a ke všem třem 
návrhům byl přijat obecný přístup Rady EU. Finalizaci těchto předpisů lze očekávat 
v průběhu roku 2015. 

PS G7 dále pokračovala v projednávání návrhů nařízení z oblasti motorových vozidel 
(zavedení palubního systému eCall a zjednodušení převodu motorových vozidel 
registrovaných v jiném členském státě). Zahájila také diskuzi nad dalším návrhem z výše 
uvedené tematiky, a to k nařízení o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí 
a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích. 

Z výše uvedeného je patrné, že ne všechna témata projednávaná v rámci PS G7 byla 
v přímé působnosti ÚNMZ. V takových případech ÚNMZ zodpovídá 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 2014 s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem 
dopravy a Českým telekomunikačním úřadem. 

V kontextu projednávání nových obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi, které 
zahrnují oblasti týkající se působnosti ÚNMZ, tj. příprava technických předpisů, 
standardizace, posuzování shody a technické překážky obchodu, se ÚNMZ i nadále 
aktivně podílel na činnosti Sektorové skupiny pro Mezinárodní obchod v rámci RKS MPO. 

V roce 2014 se nekonalo žádné zasedání PS A4c – Výbor pro obchodní politiku – Experti – 
Vzájemné uznávání, nicméně ÚNMZ se podílel na zpracování rámcových pozic a instrukcí 
k materiálům projednávaným v rámci PS C10 pro otázky ESVO, které se této problematiky 
dotýkaly. 

4.5 Mezinárodní spolupráce a aktivity 

Odbor mezinárodních vztahů realizuje významnou agendu, při níž dochází k prezentaci 
Úřadu a jeho aktivit v zahraničí. Mezinárodní aktivity mají několik podob a Úřad je ve 
spolupráci se zahraničními partnery uskutečňuje jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.  

4.5.1 Mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní spolupráce byla uskutečňována v roce 2014 na úrovni jak vládních, tak 
i nevládních organizací. 

Jednalo se o účast na jednáních v příslušných mezivládních a meziresortních výborech 
a komisích. Jejich přehled je obsažen v příloze č. 1. 
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4.5.2 Mezinárodní aktivity 

4.5.2.1 WTO/TBT 

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

Jednalo se především o: 

− koordinaci činností souvisejících s přípravou notifikací návrhů národních technických 
předpisů a jejich oznamování Centrálnímu registru notifikací WTO (CRN) v celkovém 
počtu dvanáct, příjem notifikací členů Dohody, jejich evidence a distribuce příslušným 
vládním a nevládním subjektům v ČR v celkovém počtu 2 243, a to včetně 620 dodatků, 
54 korigend, 2 doplňků a 38 revizí vztahujících se k již notifikovaným technickým 
předpisům; 

− přípravu měsíčních přehledů o notifikacích členů Dohody jako informace Informačního 
střediska WTO/TBT o notifikovaných návrzích technických předpisů členů Dohody ve 
Věstníku Úřadu obsahující číslo notifikace, datum vydání, výrobkový kód a lhůtu pro 
připomínky; 

− přípravu aktuálních týdenních přehledů o notifikovaných návrzích technických 
předpisů členů Dohody, které jsou rozšířeny o oblast, které se notifikace týká, a stručný 
pracovní popis notifikace (v českém jazyce) a dále o odpovědnou instituci 
a notifikujícího člena Dohody WTO/TBT;  

− přípravu týdenních přehledů vybraných notifikací, které by v budoucny mohly ovlivnit 
případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi;  

− všechny výše uvedené přehledy jsou k dispozici na www.unmz.cz; 

− poskytování informací a dokumentů na vyžádání člena Dohody nebo subjektu z ČR. 

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

Zástupce ÚNMZ se účastní zasedání a souvisejících činností Výboru WTO/TBT v Ženevě.  

4.5.2.2 EHK/OSN  

Úřad zastupuje ČR v Pracovní skupině pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP. 6) 
Evropské hospodářské komise OSN, která byla zřízena  jako  fórum  pro  výměnu  názorů  
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mezi všemi zainteresovanými subjekty, pokud jde o široké spektrum otázek z oblasti 
tvorby a používání technických předpisů, standardizace, posuzování shody, metrologie 
a dozoru nad trhem. Výstupem je řada doporučení směřujících k podpoře regulatorních 
politik za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a pracovníků, a to aniž by byly 
vytvářeny nezbytné překážky obchodu.  

V rámci 24. výročního zasedání WP.6, které proběhlo v Ženevě ve dnech 24.–26. 11. 2014, 
byl první náměstek předsedy ÚNMZ zvolen druhým místopředsedou této pracovní 
skupiny, což umožní ČR aktivně se podílet na formulování dalších směrů činnosti WP.6. 

ÚNMZ zastupuje ČR také v jednotlivých expertních podskupinách pracujících pod záštitou 
WP.6, konkrétně se jedná o skupinu expertů v oblasti dozoru nad trhem a ochrany 
spotřebitele (MARS), skupinu expertů pro oblast normalizace a regulatorní postupy 
(START) a iniciativu týkající se vzdělávání v oblasti normalizace. 

ÚNMZ se také aktivně podílí na přípravě mezinárodních setkání, konferencí a seminářů, 
které tato pracovní skupina organizuje či se na jejich organizaci podílí. 

4.5.2.4 Mezinárodní projekty 

Počátkem roku 2014 byl v Bosně a Hercegovině úspěšně zakončen dvouletý projekt 
rozvojové spolupráce „Podpora aplikace zásad volného pohybu zboží a zvýšení 
bezpečnosti výrobků uváděných na trh v Bosně a Hercegovině“. Projekt byl zaměřen na 
postupné vybudování sítě subjektů zkušebnictví, které by byly srovnatelné se subjekty 
působícími v zemích EU a dosahovaly výsledků v zemích EU použitelných. Krokem 
k dosažení tohoto záměru bylo získání akreditace vybraných zkušeben (laboratoří) 
v Bosně a Hercegovině (BaH). Cílem projektu bylo zlepšit současný nevyhovující stav 
v oblasti budování infrastruktury zkušebnictví a kvality v BaH, a to jak po stránce 
poskytnutí potřebného know-how, tak i po stránce materiálně-technického zázemí 
(vybavení zkušebních laboratoří technikou). Vzhledem k průtahům v celním řízení, které 
bylo zapříčiněno jednáním s úřady v BaH ohledně daňových aspektů dodávky, bylo 
doručení do cílové destinace realizováno až počátkem roku 2014, a došlo tak k posunutí 
závěru projektu původně plánovaného na konec roku 2013. Cílů projektu bylo v plné míře 
dosaženo. Laboratoře byly vybaveny špičkovou technologií, která jim umožní získat 
akreditaci a vykonávat činnost konkurenceschopných akreditovaných zkušebních 
laboratoří v regionu, čímž přispějí ke kvalitě a bezpečnosti výrobků na lokálních 
i mezinárodních trzích. Rovněž došlo k důkladnému vyškolení pracovníků těchto 
laboratoří v používání dodaných zařízení, jakož i ve fungování zkušebních laboratoří na 
vyspělých trzích. Tyto znalosti následně umožní plné využití dodaných technologii 
a budoucí životaschopnost zkušebních laboratoří jako celku. V průběhu seminářů rovněž 
došlo k navázání spolupráce expertů dalších laboratoří a subjektů s laboratořemi v České 
republice. Projekt byl rovněž zacílen na velkou část bosenského průmyslu a obchodních 
společností a v konečném důsledku zejména obyvatel/spotřebitelů/dodavatelů/ 
odběratelů/obchodních partnerů, což vyplývalo  již  ze  samotného  záměru/cíle  projektu,  
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kterým byla podpora aplikace zásad volného pohybu zboží v BaH. Tím Projekt přispěl 
k odstranění překážek exportu zboží z BaH do EU. Splněním tohoto záměru došlo nepřímo 
k lepšímu fungování trhu, zmenšení bariér v podnikání a zlepšení mezinárodního 
obchodu a rovněž tak k produkci bezpečnějších výrobků a služeb. 

Dalším projektem rozvojové spolupráce úspěšně ukončeným v úvodu roku 2014 byl 
v Mongolsku realizovaný projekt nazvaný „Zavedení standardů pro měření času a korekce 
národních primárních standardů pro měření délky“. Záměrem Projektu bylo obnovení 
technologického a přístrojového vybavení laboratoří Mongolian Agency for Standardization 
and Metrology (MASM) a vyškolení personálu podle mezinárodních standardů v oblasti 
metrologie. Technologicky byly vybaveny laboratoře délky, času a frekvence a proškoleni 
zainteresovaní zaměstnanci. Výstupem Projektu byla funkční a konkurenceschopná 
laboratoř poskytující služby v oblasti metrologie v daném regionu s vybavením laboratoří 
a kvalifikovaným personálem, který je základem pro stanovení a zachování národních 
etalonů dané veličiny. Národní etalony se staly nezbytným předpokladem pro ověřování 
a kalibraci měřidel, ale i zapojení do mezinárodní spolupráce a mezilaboratorního 
porovnávání zkoušek (vzájemné porovnání výsledků měření provedených laboratoří 
s výsledky referenční laboratoře, která je pro danou oblast měření nejvyšší autoritou). 
Stanovených cílů projektu bylo dosaženo. Experti laboratoří délky, času a frekvence 
a další metrologický personál MASM byli vyškoleni k provádění metrologických úkonů 
podle platné legislativy uznávané na mezinárodní úrovni. Technické parametry dodaného 
vybavení splňují požadavky primárních laboratoří, tedy laboratoří sloužících v dané zemi 
jako referenční laboratoře ověřující správnost měřidel a měření, jakož i hodnot času 
a frekvence, a umožňují konkurenceschopnost a nezávislost MASM pro výkon 
stanovených metrologických úkonů. Cílovou skupinou je kromě MASM velká část 
mongolského průmyslu a obchodních společností a v konečném důsledku zejména 
obyvatel/spotřebitelů/dodavatelů/ odběratelů/obchodních partnerů, což vyplývá již ze 
samotného záměru/cíle projektu, kterým je podpora jednotnosti měření, zlepšení 
metrologické infrastruktury v Mongolsku a zlepšení správnosti měření zavedením 
státních etalonů pro měření délky, času a frekvence. Splněním tohoto záměru dojde 
nepřímo k lepšímu fungování trhu, zmenšení bariér v podnikání a zlepšení 
mezinárodního obchodu a rovněž tak k bezpečnějším výrobkům a službám, díky účinné 
kontrole a ověřování měřidel apod. 

V druhé polovině roku 2014 byl úspěšně zakončen twinningový projekt „Posílení 
konkurenceschopnosti libanonského soukromého sektoru“, kterého se ÚNMZ zúčastnil 
jako junior partner v konsorciu s The British Standards Institution (BSI). Cílem projektu 
bylo zvýšení konkurenceschopnosti libanonských výrobků na zahraničních trzích 
prostřednictvím lepší shody s národními a mezinárodními technickými předpisy a normami 
a zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví libanonských spotřebitelů, jakož i úrovně 
ochrany životního prostředí. Záměrem projektu pak bylo poskytnutí technických základů 
za účelem zavedení rozvinuté a jednotné libanonské legislativy, vytvoření regulatorního, 
metodického i institucionálního rámce potřebného pro posuzování shody výrobků 
a služeb v procesu sbližování s legislativou a postupy EU, příprava na vyjednávání v rámci 
Dohody o posuzování shody a uznávání průmyslových výrobků (ACAA). 
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V roce 2014 zahájil ÚNMZ realizaci projektu technické asistence pod názvem „Podpora 
modernizace mongolského systému normalizace“. Úvodní zasedání řídicího výboru 
projektu se konalo v červnu 2014. Následně byly zahájeny projektové aktivity. Doba 
realizace projektu činí 36 měsíců. ÚNMZ se v projektu angažuje jako jeden z členů 
konsorcia vedeného BSI. Celkovým cílem projektu je zlepšení kvality veřejných služeb 
poskytovaných mongolskou vládou posílením jejich kapacit. Specifickým cílem je podpora 
iniciativy vlády Mongolska přijmout evropské principy, normy a standardy vztahující se 
k  prvnímu pilíři volného pohybu zboží prostřednictvím vybudování odpovědných institucí. 

Projekt přispěje k přijetí a aplikaci části nebo celé kapitoly 1 legislativy EU a k přijetí 
principů řízení infrastruktury kvality (a dozoru nad trhem) v mongolských podmínkách 
v zájmu stimulace obchodu a bezpečnosti výrobků a potravin. Vybudování 
institucionálních kapacit umožní mongolské administrativě efektivně rozvinout a řídit 
systém modernizace. V tomto ohledu bude projekt zaměřen primárně na tuzemské 
aspekty výrobků a bezpečnosti potravin, avšak bude nepřímo pozitivně ovlivňovat též 
zahraniční obchod. 

ÚNMZ v roce 2014 rovněž dále zahájil tříletý program rozvojové pomoci pod názvem 
„Podpora kapacit Bosenského institutu pro standardizaci v oblasti zavádění Eurokódů“. 
Projekt je zaměřen na podporu kapacit Institutu pro standardizaci Bosny a Hercegoviny 
v oblastech zavádění, překladů, tvorby a přípravy národních příloh zásad pro navrhování 
stavebních konstrukcí – Eurokódů. Eurokódy jsou jednotné evropské normativní 
dokumenty pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z hlediska stability 
a mechanické a požární odolnosti, a to s ohledem na různé druhy konstrukcí, použité 
materiály apod. Bosna a Hercegovina se zavedením Eurokódů dostane mezi evropské 
země s jednotným postupem navrhování konstrukcí staveb a vyřeší tím do jisté míry 
i současný neuspokojivý stav v dané oblasti po rozpadu bývalé Jugoslávie, kdy neexistují 
národní předpisy ani ucelený systém národních normativních dokumentů. Zavedení 
Eurokódů v Bosně a Hercegovině zpřehlední českým i ostatním evropským společnostem 
působícím ve stavebním sektoru v tomto regionu postupy a podmínky navrhování 
konstrukcí staveb, zruší konfliktní technické normy, a tyto společnosti tak budou moci 
svoje podnikatelské aktivity provádět na základě jim dobře známých pravidel platných 
v EU. Zavedení Eurokódů v Bosně a Hercegovině jednoznačně zvýší spolehlivost 
stavebních konstrukcí realizovaných podle dnes platných pravidel.  

4.6 Publikační činnost 

4.6.1 Věstník a Sborníky TH ÚNMZ 

Oficiální tiskovinou Úřadu je Věstník ÚNMZ. Pro zvýšení jeho dostupnosti a využitelnosti 
je od počátku roku 2007 jeho plné znění bezplatně k dispozici na webových stránkách 
Úřadu. Lze si však zajistit i odběr tištěné verze. Věstník ÚNMZ je vydáván měsíčně a jsou 
v něm zveřejňována oznámení o vydání, změnách a zrušení ČSN, vojenských obranných 
standardů, oznámení o harmonizovaných ČSN, oznámení o připravovaných návrzích  ČSN,  
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návrzích EN a ETS, oznámení o vydání EN a ETS, informace o návrzích zahraničních 
technických předpisů, norem a postupů pro posuzování shody, oznámení o udělení 
autorizací k činnostem při posuzování shody, informace o zahraničních osobách, které 
mohou plnit úkoly autorizovaných osob, oznámení o uznávání zahraničních dokumentů 
jako důkazu o posouzení shody, o vydání osvědčení o akreditaci, seznam AMS, SKS, 
subjektů autorizovaných pro úřední měření, státních etalonů, subjektů pověřených 
k uchovávání etalonů, akreditovaných zkušebních a kalibračních laboratoří a další 
informace Úřadu. Věstník obsahuje rovněž informace ČIA, ČMI a MO mající bezprostřední 
vztah k působnosti Úřadu a jejichž zveřejňování je stanoveno příslušnými právními 
předpisy.  

Úřad přistoupil v roce 2004 k vydávání nové řady Sborníků TH ÚNMZ. V letech 2004 až 
2014 bylo připraveno a vydáno celkem 30 sborníků, přičemž některé z nich prošly 
aktualizací.  

V roce 2014 byl sborník TH ÚNMZ s názvem Technické normy a Vaše podnikání, 
obsahující základní definice a principy fungování technické normalizace na evropské 
úrovni včetně vysvětlení pojmů, jako je mandát, harmonizovaná norma a směrnice. 

Text vysvětluje, jakým způsobem mohou technické normy pomoci podnikání (redukce 
nákladů, zvýšení výkonu,…), a také obsahuje příklady úspěšných jednotlivců nebo 
společností, které mají z používání norem v českém prostředí prospěch a také se na tomto 
poli aktivně angažují. Součástí Sborníku TH je také informace, jak se do procesu vzniku 
a úprav norem v českém prostředí zapojit. 

Přehled všech vydaných sborníků je k volnému prohlížení i ke stažení na stránkách Úřadu 
www.unmz.cz 
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5 Lidské zdroje 
 

 

 

Struktura zaměstnanců podle věku a vzdělání 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

Věk Muži Ženy Celkem  % 

do 20 let 0 1 1 0,81 % 

21–30 let 3 6 9 7,26 % 

31–40 let 11 14 25 20,16 % 

41–50 let 11 13 24 19,35 % 

51–60 let 12 24 36 29,03 % 

61+ let 15 14 29 23,39 % 

CELKEM 52 72 124 100,00 % 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % 

Základní 0 0 0 0,00 % 

Vyučen/a 1 4 5 4,03 % 

Úplné střední 4 9 13 10,48 % 

Úplné střední odborné 0 18 18 14,52 % 

Vyšší odborné 2 4 6 4,84 % 

Vysokoškolské 45 37 82 66,13 % 

CELKEM 52 72 124 100,00 % 
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Trvání pracovního poměru zaměstnanců 

Doba trvání Počet % 

Do 5 let 45 36,29 % 

Do 10 let 64 51,61 % 

Do 15 let 8 6,45 % 

Do 20 let 4 3,23 % 

Nad 20 let 3 2,42 % 

CELKEM 124 100,00 % 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2014 

NÁSTUPY VÝSTUPY 

13 11 

 

Počet zaměstnanců ÚNMZ 

Plánovaná systemizace 123 

Evidenční stav k 31. 12. 2014 124 

Přepočtený stav za rok 2014 116 
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6 Hodnocení ekonomické činnosti 
 

 

 

 

6.1 Vyhodnocení plnění výdajů a příjmů 

Úřadu byly upraveným rozpočtem předepsány výdaje celkem ve výši 168 496 tis. Kč. 
Tento rozpočet obsahoval kromě výdajů na běžnou činnost Úřadu také rozpočtové 
prostředky na projekt IOP Napojení systému Úřadu na informační systém základních 
registrů ve výši 1 763 tis. Kč a projekty Rozvojové zahraniční pomoci Ukrajině ve výši  
135 tis. Kč a Bosně a Hercegovině ve výši 3 610 tis. Kč.  

Skutečná výše čerpání těchto výdajů (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů) 
činila za uvedené období 161 408 tis. Kč, což představuje plnění na 95,8 %. Z důvodu 
zrušení projektu nebyly čerpány finanční prostředky na projekt IOP ve výši 1 763 tis. Kč. 
Nebyly také čerpány rozpočtové prostředky na pokračování projektu rozvojové 
zahraniční pomoci Bosně a Hercegovině ve výši cca 3 mil. Kč. Tyto prostředky budou 
čerpány v průběhu roku 2015. Nad rámec rozpočtu běžného roku byly čerpány nároky 
z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 774 tis. Kč, z toho 705 tis. Kč na státní standardizační 
služby, 1 213 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje, 158 tis. Kč na výdaje investičního 
charakteru a 698 tis. Kč na projekty rozvojové zahraniční pomoci Mongolsku a Bosně 
a Hercegovině. 

Nad rámec rozpisu závazných ukazatelů běžného roku byly realizovány dva projekty 
hrazené z mimorozpočtových zdrojů. V prvé řadě se jednalo o twinningový projekt 
Libanon (1 604 tis. Kč), který byl plně hrazen z prostředků EU na základě smlouvy 
uzavřené s hlavním partnerem projektu, společností The British Standards Institution 
(BSI), a dále projekt Překlady norem (695 tis. Kč), hrazený z prostředků Evropské komise 
prostřednictvím mezinárodních organizací CEN a CENELEC. 

Neinvestiční provozní výdaje byly vykázány ve výši 157 571 tis. Kč, plnění činilo 99,0 %, 
a oproti jejich rozpočtované výši vznikla úspora 1 558 tis. Kč. Z toho 459 tis. Kč činily 
nevyčerpané prostředky na projekt IOP a zbylá část je tvořena úsporami především 
v oblasti služeb.  

Systémové investiční výdaje sledované v informačním systému programového 
financování (EDS/SMVS) byly předepsány ve výši 5 623 tis. Kč, jejich skutečné čerpání 
činilo 2 544 tis. Kč, což představuje plnění na 45,2 %. Důvodem nízkého plnění je jednak 
nečerpání prostředků na projekt IOP (1 223 tis. Kč), který byl ke konci roku 2013 zrušen 
z důvodu změn priorit nového vedení Úřadu, ale i posun realizace investičních záměrů 
Sjednocení prostředí ČSN online (1 400 tis. Kč) a nákup SW licencí Sharepoint (500 tis. Kč) 
do roku 2015.  

V oblasti příjmů byly Úřadu schváleným rozpočtem předepsány příjmy celkem ve výši  
63 398 tis. Kč, z toho 1 039 tis. Kč činily plánované příjmy prostředků EU na spolufinan-
cování projektu IOP. Z důvodu zrušení projektu nebyly tyto příjmy realizovány. Příjmy 
z poskytování norem byly rozpočtovány ve výši 59 000 tis. Kč a příjmy z pronájmu 
přístrojů autorizovaným osobám pak ve výši 2 900 tis. Kč. 
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Skutečná výše příjmů z poskytování norem činila 65 026 tis. Kč, což představuje plnění 
110,2 %, příjmy z pronájmu přístrojů autorizovaným osobám pak činily 2 800 tis. Kč 
(plnění na 96,6%).  

Nad rámec rozpočtu byly přijaty příjmy z rozpočtu EU na financování projektu Libanon 
a projektu Překlady norem. Veškeré příjmy Úřadu se soustřeďovaly na příslušných 
příjmových účtech a byly odvedeny do státního rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stránka 48/59 

 

7 Další informace o Úřadu 
 

 

 

7.1 Webové stránky Úřadu 

Pro získání dalších podrobnějších nebo doplňujících informací o Úřadu lze navštívit 
webové stránky – www.unmz.cz. Jejich obsah je však určen především zájemcům 
o informace z oblastí odborné působnosti Úřadu. Veřejnost zde nalezne informace 
vztahující se k oblastem technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a k 
jejich uplatňování jak v národním měřítku, tak i v rámci EU, včetně dalších mezinárodních 
vazeb a vztahů.  

V roce 2014 bylo více než 327 tisíc návštěv (mírný pokles o 6,14 % oproti roku 2013), 
z toho 42,5 % prvních návštěv. Počet uživatelů se naopak zvýšil ze 133 tisíc uživatelů 
v roce 2013 na 150 tisíc uživatelů v roce 2014. V únoru 2014 byla nasazena nová grafická 
podoba stránek. Nové řešení přináší modernější design webu, příznivější přístup do 
jednotlivých sekcí webu a přímý vstup k nejvíce využívaným rubrikám z titulní stránky, 
včetně panelů s nově zavedenými portály. To vše usnadňuje uživatelům práci při návštěvě 
webových stránek Úřadu.  Současně byla rovněž spuštěna verze stránek pro mobilní 
telefony, která respektuje zobrazení na malých obrazovkách s dotykovým ovládáním.  

7.2 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím za rok 2014 

V době od 1. ledna do 31. prosince 2014 přijal a vyřídil Úřad 7 žádostí o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Úřad dále 
vyřídil 258 dotazů veřejnosti, z převážné části odborných, přičemž 223 dotazů bylo 
podáno přes elektronickou podatelnu Úřadu.  
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8 Veřejné akce ÚNMZ 
 

 

 

8.1 Den ÚNMZ 2014 

Dne 6. února 2014 se uskutečnilo setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ, Úřad) na 
semináři „Den ÚNMZ – 2014“. Již tradičně se akce konala v prostorách kongresového 
hotelu Clarion v pražských Vysočanech. Oproti předchozím letům došlo k poměrně 
zásadní úpravě programu: blok vystoupení partnerských organizací byl nahrazen 
představením poradních orgánů předsedy ÚNMZ a ministra průmyslu a obchodu. Ani 
tentokrát však účastníci nebyli ochuzeni o tradiční blok vystoupení vedoucích zaměstnanců 
Úřadu zaměřený na plnění úkolů v loňském roce a perspektivy pro rok letošní. 

Počet účastníků na této tradiční akci se tentokrát pohyboval okolo 220 přihlášených osob. 
Tradičně hojný byl počet vystavovatelů, kterých bylo tentokrát devět. Účastníci tak měli 
možnost seznámit se podrobněji s činnostmi těchto organizací. Pozitivem byl dostatečný 
prostor, který měli vystavovatelé k dispozici díky umístění prezentací a občerstvení do 
samostatného sálu Zenit sousedícího se sálem Nadir, v němž se uskutečnil hlavní program 
a který se osvědčil již v loňském roce. 

 

Program zahájil úvodním slovem předseda Úřadu Mgr. Viktor Pokorný, který účastníky 
uvítal, shrnul zásadní úkoly, jichž se Úřad zhostil v roce 2013, zrekapituloval personální 
změny, k nimž v předchozím roce došlo, a v krátkosti seznámil účastníky s náplní 
semináře. 
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Po jeho vystoupení následoval projev zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu 
(MPO), ředitelky odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy paní 
Ing. Ivany Kocové, Ph.D. Ve svém příspěvku se zaměřila zejména na zásadní body 
vzájemné spolupráce a jejich zhodnocení. 

Poté již přišel na řadu blok příspěvků vedoucích zaměstnanců ÚNMZ, který zahájil 
předseda Úřadu Mgr. Viktor Pokorný. Po něm následoval příspěvek Ing. Jiřího Kratochvíla, 
ředitele odboru technické normalizace, a vystoupení dalších ředitelů odborných odborů 
Úřadu, kteří zrekapitulovali vývoj za uplynulý rok v jim svěřené oblasti a připomněli také 
nejdůležitější úkoly pro rok 2014. U řečnického pultu se tak vystřídali: Ing. Zbyněk 
Veselák, ředitel odboru metrologie, Ing. Květa Včelová, ředitelka odboru státního 
zkušebnictví, a Ing. Miroslav Chloupek, ředitel odboru mezinárodních vztahů.  

 

Seminář byl rozdělen na dvě části přestávkou, ve které bylo pro účastníky zajištěno 
občerstvení. Během přestávky probíhala ve foyer a přilehlém sále živá diskuze. V úvodu 
druhého bloku pan předseda uvítal Ing. Jana Dubna, ředitele sekce digitální ekonomiky 
a ochrany spotřebitele MPO, kterému se, i přes pracovní vytížení, podařilo druhé části 
semináře zúčastnit. Poté následovala druhá část semináře, v níž zástupci poradních 
orgánů předsedy Úřadu představili jimi zastupované orgány, přiblížili statut těchto 
orgánů a hlavní aktivity, jimž se tyto orgány věnují. Postupně tak vystoupili: Ing. Václav 
Mach, reprezentující Radu pro technickou normalizaci (RTN), po něm následovalo 
vystoupení  RNDr. Jiřího  Tesaře, Ph.D., který  představil  fungování  Rady  pro  metrologii  
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(RPM), a blok vystoupení zástupců poradních orgánů zakončil Ing. Jaroslav Veselý, CSc., 
zastupující z titulu předsedy Komisi pro posuzování shody (KPS). Celý program pak 
završila prezentace Komise pro technické překážky obchodu (KTPO), poradního orgánu 
ministra průmyslu a obchodu. Úvodní části prezentace se ujala tajemnice této komise paní 
Ing. Jindra Kafková, která svým vystoupením připravila prostor svým kolegyním, Mgr. 
Ireně Lopojdové a RNDr. Kláře Popadičové, které blíže představily fungování jednotlivých 
subkomisí KTPO – Subkomise notifikace – 98/34/ES a Subkomise notifikace – TBT 
a Subkomise EHK/OSN. Všechna vystoupení sklidila zasloužený potlesk. Bližší informace 
o obsahu přednášek jsou dostupné na webových stránkách ÚNMZ. 

Poté již následovalo závěrečné slovo předsedy ÚNMZ Mgr. Viktora Pokorného, který 
poděkoval účastníkům, vystupujícím, jakož i vystavovatelům a pozval je k připravenému 
občerstvení a neformální diskuzi.  

Věříme, že provedené úpravy programu přispěly k větší dynamice celé akce a nabídly 
informace z nových oblastí, že tak bude při přípravě Dne ÚNMZ 2015 na co navazovat a že 
se při příležitosti jeho konání znovu v hojném počtu setkáme i v následujícím roce.  

8.2 Světový den technické normalizace 

Světový den technické normalizace připadl na  
14. října 2014. Stalo se již tradicí, že ÚNMZ k tomuto 
dni pořádá seminář zaměřený na aktuální témata, 
který je současně platformou pro setkávání všech, 
kteří se technickou normalizací zabývají a kteří se 
o ni zajímají.  

Poselství Světového dne technické normalizace 
vyjádřilo motto „Technické normy – stejné šance 
pro všechny“. To také v oborově specifické podobě 
reflektovaly všechny přednesené příspěvky. Pozvání 
k prezentaci výsledků své činnosti tentokrát  
přijali fundovaní odborníci z oblasti letectví, 
kybernetické a požární bezpečnosti, silniční 
dopravy, ale také přední odborníci v oblasti 
lingvistiky a další.  

Zasedání zahájil předseda ÚNMZ Mgr. Viktor Pokorný 
přivítáním přednášejících a téměř 60 účastníků. 

Celý další průběh semináře pak po organizační a moderátorské stránce zajišťoval Ing. Jiří 
Kratochvíl, ředitel OTN. 

Na úvod prvního přednáškového bloku vystoupila Ing. Kalábová ze společnosti Silniční 
vývoj – ZDZ, spol. s r. o., s příspěvkem Bílé pruhy zachraňují životy. Poutavým způsobem 
osvětlila problematiku vodorovného dopravního značení na silnicích a jeho přínosy nejen  
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pro řidiče. Přednášku na téma Technická normalizace v leteckém průmyslu proslovil Ing. 
Michal Jakšík, zástupce společnosti Evektor, spol. s r. o. Velmi zajímavým vystoupením 
zaujal i další přednášející, Mgr. David Bárta z Centra dopravního výzkumu, v. v. i, který 
představil aktuální a nadčasové téma Smart cities – Chytré parkování a technická 
normalizace. Snažil se přitom posluchačům mimo jiné připomenout, že město má být 
příjemným místem k žití, ne pouze dopravní tepnou. Dopolední blok přednášek uzavřel 
Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., zástupce Hasičského záchranného sboru ČR, svým 
vystoupením na téma Požární bezpečnost staveb a technické normy. Jeho rozsáhlé 
teoretické i praktické znalosti a zkušenosti i atraktivní prezentace sklidily velké uznání.  

 

Druhý přednáškový blok zahájil RNDr. Pavel Malčík z Textilního zkušebního ústavu, s. p., 
který se zaměřil na velmi důležité téma – Technické normy jako nástroj k poznání potřeb 
zákazníků. Problematiku kybernetické bezpečnosti přiblížil z mnoha různých aspektů 
Ing. Aleš Špidla z Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. Jeho přednáška 
s názvem Aplikace technické normalizace na kybernetickou bezpečnost ve vztahu 
k zákonu o kybernetické bezpečnosti všem zúčastněným nepochybně poskytla mnoho 
závažných námětů k zamyšlení. Zástupci Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., PhDr. 
Markéta Pravdová, Ph.D., a její kolega Ing. Petr Lozan, DiS, proslovili přednášku na téma 
Česká specifika úpravy dokumentů a revize ČSN 01 6910. Jejich cílem bylo seznámit širší 
technickou veřejnost nejen se změnami, k nimž došlo ve vztahu k předchozímu vydání 
této normy, ale také se způsoby a metodami, které měly vliv na její obsahové řešení. Na 
závěr semináře vystoupila Ing. Kohlová z Institutu pro testování a certifikaci, a. s., která 
hovořila na téma Příručky správné praxe pro malé a střední podniky.  
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Nechyběla ani rozsáhlá, mnohostranná a věcně zajímavá závěrečná diskuse mezi 
účastníky a přednášejícími. Seminář se velice vydařil, přednášky byly vedeny v duchu 
nadčasovosti a velké zainteresovanosti všech přítomných. Pro následující rok tak byla 
nastavena laťka značně vysoko. 

8.3 Slavnostní předání Ceny a čestných uznání Vladimíra Lista za rok 2014 

Dne 9. 12. 2014 uskutečnil ÚNMZ na půdě Fakulty 
architektury ČVUT slavnostní předávání Ceny a čestných 
uznání Vladimíra Lista. Odborná komise na základě 
podaných nominací udělila pět čestných uznání Vladimíra 
Lista a jednu Cenu Vladimíra Lista. Slavnostního 
ceremoniálu se zúčastnilo více než 80 pozvaných hostů. 
Vedle zástupců ÚNMZ a čestných hostů byli přítomni 
především předsedové TNK a zástupci nejvýznamnějších 
odběratelů ČSN online. 

Moderátorské úlohy se tentokrát ujal Ing. Otakar Kunc, CSc., 
dlouholetý ředitel Českého normalizačního institutu, osoba 
stále vysoce respektovaná na mezinárodní úrovni 
(viceprezident CEN/CENELEC, člen ISO Council).  
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Úvodní slovo pronesl předseda Úřadu Mgr. Viktor Pokorný. Slavnostní setkání 
u příležitosti udělování čestných uznání a Ceny Vladimíra Lista představil nejen jako 
důvod k bilancování, ale také jako příležitost pro prezentaci vizí a výzev. V souvislosti 
s tím se zamýšlel také nad fungováním národní normalizační organizace a definoval 
základní priority pro následující období, mezi které patří: 

− vytvoření dlouhodobě udržitelné koncepce české technické normalizace, 

− vnímání potřeb partnerů (stakeholderů) a zákazníků, 

− vytváření kvalitních výstupů – technických norem a jejich vhodné předávání 
veřejnosti,  

− aktivní členství v mezinárodních normalizačních organizacích, 

− otevření se veřejnosti. 

Poslední jmenovaná priorita byla ostatně také jedním z důvodů, proč se toto slavnostní 
setkání konalo na akademické půdě ČVUT v Praze a nikoliv na tradičním místě 
v Biskupském dvoře. 

Poté krátce vystoupil Ing. Vladimír Ripka, CSc., děkan Elektrotechnické fakulty ČVUT, aby 
na půdě Fakulty architektury ČVUT přivítal jménem ČVUT v Praze všechny přítomné.  

Myšlenky předsedy Úřadu byly následně rozvedeny v rozsáhlé týmové prezentaci odboru 
technické normalizace, kterou uvedl, řídil a komentoval Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel odboru 
technické normalizace. Postupně se pak u řečnického pultu vystřídali další členové jeho 
týmu. Jako první vystoupil Ing. Stefan Krebs, asistent ředitele odboru technické 
normalizace, který se zaměřil na 
aktuální téma revize Statutu 
a jednacího řádu technických 
normalizačních komisí. Po něm 
dostala slovo Ing. Ivana Kolínská, 
vedoucí oddělení informační 
centrum, která se věnovala 
otázkám týkajícím se distribuce 
technických norem. Posledním 
vystupujícím byla paní Zdeňka 
Slaná, vedoucí oddělení meziná-
rodní komunikace a plánování. 
Její prezentace se soustředila na 
problematiku související s pro-
jekty mezinárodní spolupráce.  

Odpolední část programu uvedl předseda Úřadu Mgr. Viktor Pokorný tím, že Cena 
Vladimíra Lista má v roce 2014 zcela nový původ a byla připravena ve spolupráci 
s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou (UMPRUM). Sdělil, že tuto ideu chce ÚNMZ dále  
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rozvíjet. V následujícím roce by tak měla být představena technické veřejnosti Cena 
Vladimíra Lista vytvořená ve spolupráci s UMPRUM, která bude mít trvalý charakter, což 
znamená, že bude v nezměněné podobě předávána i v dalších letech a bude symbolizovat 
základní principy technické normalizace. 

Ve svém vystoupení také zdůraznil, že princip otevřenosti vůči veřejnosti se odráží rovněž 
ve způsobu, jakým byli vybráni letošní laureáti Ceny a čestných uznání Vladimíra Lista. Ty 
letos vybrala komise, v níž nechyběli zástupci hlavních partnerů ÚNMZ, jimiž jsou mimo 
jiné Česká společnost pro technickou normalizaci (její jednatel), akademický sektor 
(děkan Fakulty strojní ČVUT), Rada pro technickou normalizaci (předseda RTN) 
a Hospodářská komora (člen představenstva).  

Po krátké technické přestávce pak následovalo slavnostní předání čestných uznání a Ceny 
Vladimíra Lista. Ocenění pro rok 2014 získali: 

Hlavní ocenění, Cena Vladimíra Lista 2014 

Ing. Jaroslav Bárta za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace  
v oboru elektroenergetika; technickou normalizací se aktivně zabývá přes třicet let – a to 
nejen na domácí, ale i na mezinárodní úrovni (IEC, CENELEC); od založení TNK 97 
Elektroenergetika je jejím předsedou a aktivně se podílí rovněž na činnosti TNK 22 
Elektrotechnické předpisy; svou rozsáhlou publikační a přednáškovou činností významnou 
měrou přispívá k propagaci normalizační činnosti a užívání technických norem.  
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Čestná uznání Vladimíra Lista 2014 

Ing. František Jiřík: významně se zasloužil o rozvoj norem v oblasti navrhování, 
provádění a přejímky komínů, což výrazně přispělo k zajištění bezpečnosti; je meziná-
rodně uznávaným odborníkem v oblasti komínů a na mezinárodní úrovni působí také jako 
konzultant; je rovněž soudním znalcem v oboru Stavebnictví – specializace kominictví; 

doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.: působí v oblasti národní i mezinárodní normalizace, je 
významnou a respektovanou osobností zejména v oboru veličin a jednotek, a to jak na 
mezinárodní úrovni v rámci IEC, ISO a DIN, tak v domácím prostředí; 

Ing. Vladimír Reichel, DrSc.: stál u zrodu norem pro požární bezpečnost staveb a je 
autorem základních norem pro požární bezpečnost nevýrobních i výrobních objektů; je 
rovněž autorem rozsáhlé řady publikací, které tuto problematiku přibližují širší veřejnosti; 

doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc.: jeho největší přínos tkví nejen v normalizaci v oblasti 
tepelné techniky a měření spotřeby tepla, ale také v propagaci technické normalizace 
a technických norem; 

Ing. Taťána Ujházi: vedle své práce ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava zaměřené na 
technickou normalizaci úzce spolupracuje s ÚNMZ na tvorbě technických norem v oboru 
hutnictví železa a také v řadě strojírenských oblastí; aktivně se podílí rovněž na činnosti 
evropských a mezinárodních komisí. 

Velmi podnětné a příjemné setkání uzavřel po skončení ceremoniálu závěrečným slovem 
Ing. Otakar Kunc a pozval všechny přítomné do předsálí, kde pro ně bylo připraveno 
občerstvení. 
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8.4 Záštita předsedy Úřadu nad akcemi odborných společností 

Předseda Úřadu převzal v roce 2014 záštitu nad pořádáním významných metrologických 
aktivit organizovaných Českou metrologickou společností. Jednalo se o 23. mezinárodní 
konferenci Měřicí technika pro kontrolu jakosti konanou v Plzni a 16. fórum metrologů 
konané v Praze. 
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Přehled zasedání mezivládních a meziresortních výborech a komisích 

• 1. zasedání Smíšené česko-gruzínské komise se konalo v Praze ve dnech 
18. a 19. února 2014. V rámci tohoto zasedání projednali zástupci ÚNMZ a Ministerstva 
hospodářství a udržitelného rozvoje Gruzie možnosti budoucí spolupráce. Na tomto 
zasedání byla upřesněna další spolupráce v oblasti normalizace, metrologie 
a posuzování shody a dohodnuta příprava Memoranda o porozumění mezi 
ÚNMZ a Gruzínskou národní agenturou pro normalizaci a metrologii.  

• 5. zasedání Smíšené česko-moldavské komise pro hospodářskou, průmyslovou 
a vědeckotechnickou spolupráci se konalo v Praze ve dnech 15.–16. dubna 2014. 
V závěrečném protokolu zdůraznili účastníci zasedání význam rozvoje spolupráce 
v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody, což napomůže rozvoji 
obchodně – ekonomické spolupráce a odstraňování obchodních překážek. Obě strany 
se dohodly na potřebě zahájit konkrétní kroky spolupráce v rámci Memoranda 
o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky 
a Ministerstvem hospodářství Moldavské republiky podepsaného v únoru 2012 s tím, 
že moldavská strana předá české straně konkrétní požadavky na spolupráci v této 
oblasti a obě strany budou hledat nejefektivnější způsoby jejich realizace. Moldavská 
strana rovněž vyjádřila zájem na užší spolupráci s Českým metrologickým institutem. 

• 2. zasedání Smíšené česko-ázerbájdžánské komise pro ekonomickou, vědecko-
technickou a kulturní spolupráci se konalo v Baku ve dnech 22.–23. dubna 2014. 
Zástupci ÚNMZ se jednání nezúčastnili. Strany v závěrečném protokolu zdůraznily 
význam rozšíření spolupráce v oblasti standardizace, metrologie a posuzování shody 
mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České 
republiky a Státním ústavem pro standardizaci, metrologii a patenty Ázerbájdžánské 
republiky s cílem snížit technické překážky obchodu a harmonizovat požadavky na 
výrobky podle evropských pravidel a norem. 

• 4. odložené zasedání česko-vietnamské Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci 
se konalo v Hanoji ve dnech 12.–13. května 2014. V závěrečném protokolu obě strany 
vyjádřily zájem na spolupráci v oblasti normalizace, metrologie, postupů posuzování 
shody a expertní spolupráci v oblasti infrastruktury kvality založené na evropských 
a mezinárodních principech, nařízeních a normách. Obě strany rovněž projevily zájem 
o výměnu informací týkajících se norem a technických předpisů přijatých Vietnamskou 
socialistickou republikou a legislativy EU přijaté Českou republikou. Dále obě strany 
vyjádřily zájem na přípravě Memoranda o porozumění mezi ÚNMZ a Vládním výborem 
pro normalizaci, metrologii a kvalitu Vietnamské socialistické republiky (STAMEQ), 
které vytvoří základní rámec pro budoucí spolupráci. Za tímto účelem obě strany 
navrhly setkání reprezentantů obou partnerských institucí, na kterém bude 
diskutováno a podepsáno výše zmíněné Memorandum o porozumění, jakož i budoucí 
spolupráce a účast na společných projektech. 
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• Zasedání Euroasijské rady pro normalizaci, metrologii a certifikaci (EASC) se 
uskutečnilo v Soči ve dnech 23.–26. 6. 2014; v jeho rámci se konalo 4. zasedání Pracovní 
skupiny pro spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a posuzování 
shody při Mezivládní komisi pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou 
spolupráci mezi ČR a RF. Jednání se zúčastnili zástupci ÚNMZ a za ruskou stranu 
zástupci institucí Rosstandart, Rossaccreditation a Standardinform. Na programu 
jednání byla spolupráce v oblastech normalizace (proběhla vzájemná výměna 
informací o změnách za uplynulé období a obě strany se dohodly na podpisu 
revidovaného MoU mezi ÚNMZ a Ruskou federální agenturou pro technickou regulaci 
a metrologii v rámci dalšího zasedání rusko-české MVK), akreditace a certifikace 
(proběhla výměna informací o národních systémech akreditace a certifikace a ruská 
strana se zavázala připravit návrh MoU o spolupráci v oblasti akreditace a certifikace, 
který bude předán diplomatickou cestou), metrologie (obě strany se dohodly na 
konkrétních oblastech spolupráce) a výměny informací (obě strany vyjádřily 
připravenost k podpisu MoU v oblasti výměny informací).  

• 9. zasedání česko-čínského Smíšeného ekonomického výboru se konalo v Praze dne 
28. 8. 2014, a to ve změněném formátu na bilaterální úrovni ministrů obou zemí. 
Z tohoto důvodu nedošlo k plánovanému projednání návrhů memorand o porozumění 
a spolupráci mezi ÚNMZ a Úřadem pro certifikaci a akreditaci Čínské lidové republiky 
pro oblast posuzování shody, na které by navazovalo memorandum o spolupráci mezi 
jednotlivými certifikačními orgány obou zemí, a s Úřadem pro standardizaci Čínské 
lidové republiky pro oblast publikace a distribuce norem. Česká strana pouze 
informovala o společném zájmu obou stran sjednat výše uvedená memoranda. 

• 1. zasedání Česko-arménské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci, která 
byla ustavena na základě Dohody mezi vládou ČR a Arménské republiky o hospodářské 
a průmyslové spolupráci podepsané 30. 1. 2014, se konalo v Jerevanu ve dnech  
8.–12. 9. 2014. ÚNMZ a arménský Národní institut pro standardizaci se již před 
zasedáním komise dohodly korespondenční cestou na podpisu Memoranda 
o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace a posuzování shody. Memorandum 
bylo podepsáno dne 10. 9. 2014 v rámci zasedání Generální shromáždění ISO v Rio de 
Janeiro, které se konalo ve stejném termínu jako 1. zasedání Česko-arménské 
mezivládní komise. 

• 7. mimořádné zasedání česko-ruské Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti 
průmyslu Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou 
spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou se uskutečnilo v Praze dne  
20. 11. 2014. Do programu jednání bylo zahrnuto upřesnění otázek, které se týkají 
řádného zasedání Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti průmyslu na 1. pololetí 
roku 2015, posouzení a schválení Plánu činnosti na rok 2015 a jeho následný podpis 
a diskuze ruské strany s představiteli českých firem o nových česko-ruských 
projektech v oblasti strojírenství. V rámci zasedání došlo k projednání návrhu Ruské 
federace na vytvoření centra pro výměnu informaci a přístupu na trh Ruské 
Federace/Celní unie a ČR/EU, což bylo zohledněno v Protokolu z jednání. 
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