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Úvodní slovo předsedy Úřadu

Vážené dámy, vážení pánové,

do rukou se Vám dostává pravidelná souhrnná Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 
a  státní zkušebnictví (Úřad)  za  rok  2012. Ve  svém  úvodním  slovu  bych  Vás  rád  upozornil  na  klíčové úkoly 
a projekty Úřadu.   

V oblasti  technické normalizace  byla  v  roce  2012  dokončena  reforma  evropského  normalizačního  systému 
směřující k podpoře konkurenceschopnosti evropských firem a  inovací. Rada Evropské unie dne 4.  října 2012 
přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské technické normalizaci, z něhož vyplývají pro 
evropskou  normalizaci  v nadcházejícím  období tři  hlavní úkoly.  Prvním  úkolem  je  urychlení tvorby  norem, 
druhým  úkolem  je  zvýšení zapojení malých  a  středních  podniků a  dalších  aktérů občanské společnosti 
(spotřebitelů,  starších  osob,  zdravotně postižených  a  ekologických  organizací)  do  evropské normalizace 
a třetím úkolem je normalizace služeb, která musí respektovat národní praxi a vycházet z potřeb trhu a zároveň
by neměla pouze kopírovat systém normalizačních mechanismů používaných u výrobků. Novým významným 
prvkem  v evropské technické normalizaci  bude  využití odkazů na  technické specifikace  z oblasti  ICT 
(Information and Communication Technologies) vytvářené globálními fóry a konsorcii ve veřejných zakázkách.

V oblasti metrologie  pokračovala  realizace  schválené Koncepce  rozvoje  národního metrologického systému 
České republiky pro období let 2012–2016, v jejímž rámci byly mimo jiné zpracovávány podklady pro novelizaci 
zákona  č.  505/1990  Sb.,  o metrologii,  včetně přípravy  souvisejících  prováděcích  právních  předpisů.  Jak  ale 
ukazuje praxe, byla by potřeba komplexnější změna zákona přesahující rámec pouhé novelizace. 

Jako  skutečně klíčovou v oblasti  státního  zkušebnictví bych vyzdvihl aktivitu Úřadu v souvislosti  s nařízením 
Evropského parlamentu  a Rady  (EU)  č. 305/2011,  kterým  se  stanoví harmonizované podmínky pro uvádění
stavebních výrobků na  trh, a které nabude účinnosti dne 1.  července 2013. Úřad v této  souvislosti připravil 
podklady pro konzultační přípravu k notifikaci  (oznámení)  subjektů podle  tohoto nařízení,  realizoval několik 
seminářů s výkladem nařízení, včetně přípravy konference pro širokou veřejnost.

Zpráva o činnosti za rok 2012
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Pokud bych měl  z objemu práce vykonané v roce 2012 vyzvednout  jednu oblast  činnosti Úřadu,  jednalo by 
nejspíše  o  oblast  realizace  projektů v zahraničí probíhajících  v souladu  s evropskou  politikou  zahraniční
rozvojové pomoci.  V našem  případě se  jedná hlavně o  realizaci  projektů České rozvojové agentury 
v Mongolsku,  jejichž náplní je podpora malých  a  středních podniků,  konkrétně předání know‐how v oblasti 
metrologie,  které je  nezbytné pro  průmyslovou  výrobu  a  další výrobní odvětví,  a  dále  projekt  v Bosně
a Hercegovině v oblasti podpory  tvorby  infrastruktury kvality, zde se  jedná konkrétně o pomoc při vybavení
laboratoří posuzování výrobků podle směrnic Evropské unie. Úřad též spolupracuje s instituty členských států
Evropské unie  v rámci  twinningových projektů,  to  znamená,  že  například  jako  „junior  partner“ Britského 
normalizačního institutu (BSI) realizuje projekt zavedení infrastruktury kvality v Libanonu a dalších projektů se 
účastní v rámci TAIEX (Technical Assistance Information Exchange). Ve všech výše zmíněných případech Úřad 
využívá při  předávání zkušeností v oblasti  technické harmonizace  svou  expertní základnu.  Tato  činnost  je 
významná nejen  z hlediska  posilování institucionálního  a  právního  prostředí v zemi  přijímající pomoc,  ale 
zároveň je  tato  účast  pro  Českou  republiku  klíčová z hlediska  zahraničně‐politického.  Zmíněná forma 
spolupráce nám umožňuje dlouhodobou a úzkou expertní spolupráci na bilaterální úrovni, a zkušenosti, které
naši experti získají při realizaci projektů, jsou významným přínosem nejen pro jejich profesní zaměření, ale jsou 
přínosem i pro vlastní činnost Úřadu. 

Závěrem  bych  rád  poděkoval  všem  zaměstnancům  Úřadu  a  externím  spolupracovníkům  za  jejich  podíl  na 
dosažených výsledcích v roce 2012 a pevně věřím, že v naší práci budeme společně pokračovat i nadále.

Ing. Milan HOLEČEK
předseda Úřadu pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví

Zpráva o činnosti za rok 2012

S měnící se  strukturou  společného  trhu 
Evropské unie,  zvláště s ohledem  na  prioritu 
dokončení vnitřního  trhu Evropské unie,  roste 
úloha  technické normalizace,  metrologie 
i posuzování shody, které jsou základními prvky 
liberalizace,  zjednodušování a  otevřenosti 
vnitřního trhu Evropské unie. Provázání těchto 
činností v rámci Úřadu je zdrojem synergického
efektu,  který  je  ve  velké míře  využíván 
v poskytování služeb podnikatelům  a odborné
veřejnosti  a  poskytuje  vědomostní zázemí při 
realizaci obchodních výměn na třetích trzích.

Úřad  jako  podřízená organizace  Ministerstva 
průmyslu  a  obchodu  ČR  zajišťuje  realizaci 
činností v oblasti  legislativy,  metodického 
vedení výkonu  státní správy  a podpory politik 
v oblasti  působnosti  Úřadu.  Stejně tak  Úřad 
zajišťuje  autorizaci,  notifikaci  a  kontrolu 
subjektů provádějících  posuzování shody 
a  subjektů provádějících  výkony  v oblasti 
legální metrologie.
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1  Základní údaje

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: 224 907 128

E‐mail: unmz@unmz.cz

Elektronická podatelna: podatelna@unmz.cz

Webové stránky: http://www.unmz.cz/

Datová schránka: zdkaa2i

Zpráva o činnosti za rok 2012
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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, metro‐
logie a  státního  zkušebnictví,  dále  zákonem 
č. 22/1997 Sb.,  o  technických  požadavcích  na 
výrobky,  zákonem  č.  505/1990  Sb.,  o metro‐
logii,  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  ob‐
chodu 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  spole‐
čenství 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.

Zpráva o činnosti za rok 2012
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3 Organizační uspořádání ÚNMZ

Zpráva o činnosti za rok 2012
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4 Výsledky činnosti v roce 2012

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 technických norem ČSN 
k 31. 12. 2012 byl 32 062.

Úřad  jako  národní normalizační organizace  je 
plnoprávným  členem  Mezinárodní organizace 
pro  normalizaci  (ISO),  Mezinárodní elektro‐
technické 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 tvorběmezinárodních a evropských norem.

4.1.1 Plán technické normalizace

Plán technické normalizace (PTN) 2012 byl složen z části Přecházející úkoly z roku 2011, z části Základní plán 
a z deseti doplňků, které byly schvalovány měsíčně.

Do  plánu  technické normalizace  byly  v roce  2012  schváleny  a  zařazeny  následující úkoly  s uvedenými 
plánovanými náklady na řešení:

8 670709Přecházející úkoly do roku 2013

22 628_Plánované náklady celkem včetně změn

4 333Změny

26 9612 653Celkem

14 4531 716Nově zařazené úkoly

12 508937Přecházející úkoly z roku 2011

Plánované náklady v tis. KčPočet úkolůPTN 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012
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Skladba úkolů plánu byla následující
(bez zahrnutí změn):

Přehled o počtu schválených norem v roce 
2012 poskytuje následující tabulka:

* Uvedené údaje se týkají pouze technických norem. Ve sledovaném období bylo navíc schváleno 380 změn a 74 oprav normativních 
dokumentů, to znamená, že celkem bylo schváleno 2 000 normativních dokumentů.

26 9612 653Celkem

1 20214Rozborové úkoly

2 139135Úkoly zabezpečující tvorbu původních ČSN

4 330260Úkoly zabezpečující převzetí mezinárodních 
norem

19 2902 244Úkoly zabezpečující převzetí evropských 
norem

Plánované náklady v tis. KčPočet úkolůPTN 2012

1 546Celkem

10TNI

44Původní ČSN

135Mezinárodní (ISO, IEC, ISO/IEC)

1 357Evropské (CEN, CENELEC, ETSI)

Počet *Schválené normy v roce 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012
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Celkový  přehled  typů norem,  které jsou 
spravovány  Úřadu,  poskytuje  následující
tabulka a graf.

*TNI, ČSN OHSAS, ČSN DIN, ČSN BS

32 062ČSN + TNI

110ostatní*

518ČSN IEC

2 819ČSN ISO

3 742ČSN ETSI

18 413
ČSN EN (vč. CEN, CR, 
CLC)

6 460ČSN původní

Přehled typů normativních dokumentů
k 31. 12. 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012
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Následující tabulka  a  související graf  dávají
přehled o  způsobu převzetí evropských, mezi‐
národních a zahraničních norem.

3 043
Schválením k přímému 
používání

6 637
Oznámením ve 
Věstníku

2 053Převzetím originálu

14 299Překladem

Způsob převzetí evropských, mezinárodních 
a zahraničních norem

Zpráva o činnosti za rok 2012
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4.1.2 Program rozvoje technické
normalizace

PS‐PRTN  na  rok  2012,  zahrnující metodicky 
a  rozvojově zaměřené úkoly  na  podporu 
rozvoje  technické normalizace,  byla  celkově
přidělena částka 1,1 mil. Kč.

Předloženo  bylo  na  základě výzvy  13  úkolů, 
doporučeno k realizaci  bylo pracovní skupinou 
PRTN  následujících  9  úkolů.  Celková částka 
pokrývá možnosti rozpočtu na letošní rok.

Relevantní výstupy  jsou  zveřejněny  na 
internetových stránkách Úřadu.
(http://www.unmz.cz/urad/zpracovani‐ukolu‐
2012 )

1. CTN ČVUT, Fakulta strojní – „Konsenzus analýzy rizika a rizikovosti v jednotlivých oblastech výroby“

2. CTN  ČVUT,  Fakulta  strojní – „Metodologie  zkušeností souřadnicových  měřicích  strojů CMM  v rámci 
systémů řady mezinárodních norem rozměrových a geometrických specifikací produktu a jejich ověřování“

3. ITC ZLÍN – „Měsíční aktualizace informačního portálu – předpisy a normy“

4. VÚPS‐Cert.  spol.  – Aktualizace  a  rozšíření příručky  a  E‐learningového kurzu  Technická normalizace  ve 
stavebnictví“

5. KLOKNERŮV ÚSTAV – „Tvorba pracovních podkladů souvisejících s pracovní činností ve skupině národních 
korespondentů pro EUROKÓDY“

6. SČS  – „Analýza  aplikace  technických  norem  pro  oblast  služeb  za  účelem  naplňování evropských 
koncepčních a strategických dokumentů“

7. KABINET PRO STANDARDIZACI – „Koordinace zapojení českých spotřebitelů v ISO COPOLCO pro rok 2012

8. SVÚOM  – Vedení pracovní skupiny  technické komise mezinárodní normalizační organizace  ISO/TC  156 
Koroze kovů a slitin/WG4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosféry

9. TZÚ – Analýza  požadavků na  textil  určený  pro  zajištění zdravotnické péče  (TZÚ je  konventor CEN/TC 
248/WG 16)

Zpráva o činnosti za rok 2012



13

4.1.3 Rada pro technickou normalizaci

Rada  pro  technickou  normalizaci  (RTN), 
poradní orgán předsedy Úřadu,  se vyjadřovala 
k návrhům  Plánu  technické normalizace 
a  PS‐PRTN  před jejich  schválením  předsedou 
Úřadu  a k dalším  strategickým  otázkám 
z oblasti  technické normalizace.  V roce  2012 
zasedala  třikrát,  vedle  toho  bylo  uplatňováno 
i korespondenční hlasování,  při  němž bylo 
hlasováno  o  doplňcích  Plánu  TN  mimo  stan‐
dardní zasedání Rady  pro  technickou  norma‐
lizaci, takto bylo schváleno sedm doplňků Plánu 
TN. V  roce 2012 k  tomu  ještě přibyly úkoly na 
podporu „Strategické vize pro evropské normy“
vyhlášené EK,  kde  výběrové řízení na  úkoly 
Rada  iniciovala  na  svém  zasedání a  hlasem 
poradním  se  účastnila  i  doporučení úkolů
k řešení. V průběhu roku došlo ke zřízení dvou 
pracovních  komisí zaměřených  na  problema‐
tiku  za  a)  určování technických  norem  a  za 
b) tvorby národních příloh.

Pokračovalo  se  rovněž v  nastaveném  systému 
výměny  informací s Ústředními  správními 
úřady (ÚSÚ) zastoupenými v RTN, a pravidelně
je tak jeden z bodů programu  věnován zkuše‐
nostem a  informacím  ÚSÚ, zejména  z oblasti

technické normalizace. Pravidelným bodem programu zůstal  i příspěvek předsedy Úřadu k problematice TN, 
který je ze strany členů RTN vnímán velmi pozitivně.

4.1.4   Technické normalizační komise

V současnosti pracuje  113  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 47  technických komisí evropských a mezi‐
národních včetně organizací spolupracujících v oblasti technické normalizace.

V roce 2012 vznikla  jedna  technická normalizační komise – TNK 150 NÁBYTEK. Komise zastřešuje následující
technické komise: 

CEN/TC 207 Nábytek;

ISO/TC 136 Nábytek;

Normotvorná činnost v této sféře  je zaměřena na veškerý nábytek včetně matrací (kromě dopravy nábytku), 
také v oblasti  terminologie, bezpečnosti a  zdraví,  zkušebních metod a požadavků na  konečné výrobky, díly, 
součásti, povrch, povrchové úpravy, nábytkové kování a rozměry. Členy této komise  jsou zástupci profesních 
asociací, zkušeben, vysokých škol a Sdružení českých spotřebitelů.

4.1.5 Normalizační výbor

Normalizační výbor  (NV)  vznikl  jako poradní orgán předsedy Úřadu  v  roce  2011.  Jeho  práce  a  komunikace 
probíhá prostřednictvím  „Pracovního prostoru“ na  webových  stránkách  Úřadu  a  zasedání.  V roce 2012 se 
výbor  sešel  dvakrát,  a  to  26.  6.  2012,  kde  byly  členové kromě jiného  seznámeni  se  stavem  projednávání
reformy evropské normalizace a Strategickou vizí pro evropské normy, a 15. 11. 2012. Na tomto zasedání se 
účastníci kromě informací z evropské a mezinárodní normalizace zabývali novým informačním portálem Úřadu.
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4.1.6 Centra technické normalizace 
a zpracovatelé

Centra  technické normalizace  (CTN)/zpracova‐
telé již několik  let  spolupracují s Úřadem 
a  zajišťují normalizační činnosti  v  celém  pro‐
cesu tvorby normativních dokumentů, tj. účast 
na  jejich  tvorbě od  etapy  schváleného  pro‐
jektu v  rámci  mezinárodních  a  evropských 
normalizačních  organizací až po  zpracování
jejich  textu při přejímání do  soustavy  českých 
technických norem. Vedle toho se CTN/zpraco‐
vatelé podílejí i  na  tvorbě původních  českých 
technických norem.

K 31.  prosinci  2012 máme  uzavřeny  smlouvy
s 68 CTN a 176 zpracovateli. Na základě těchto 
smluv  je  zajištěna  spolupráce  s  celkem  2  630 
technickými  komisemi  a  subkomisemi  evrop‐
ských a  mezinárodních  normalizačních  orga‐
nizací.

V dubnu  2012  bylo  založeno  CTN  při  Vysoké
škole  manažerské informatiky  a  ekonomiky 
Praha  a  v září 2012  bylo  založeno  nové CTN 
Česká společnost  pro  jakost,  zaniklo  CTN 
Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze.

V roce 2013 bude Úřad dále hledat nová CTN/zpracovatele pro oblasti, které nejsou dosud zajištěny, popřípadě
slučovat oblasti, které jsou dosud zajišťovány velkým množstvím zpracovatelů.

4.1.7 Metodické pokyny pro normalizaci (MPN)

Ani v roce 2012 nepolevovaly činnosti na poli metodické práce. V návaznosti na revizi metodických pokynů pro 
normalizaci z let 2010 a 2011 bylo úsilí nasměrováno také k osvětové činnosti. Bylo uspořádáno několik školení
pro centra technické normalizace  i další zpracovatele návrhů norem, která byla zaměřena na  lepší pochopení
a usnadnění používání MPN  1  s  cílem  zkvalitnění předávaných  výstupů úkolů plánu  technické normalizace. 
V průběhu roku 2012 byly rovněž zaktualizovány a průběžně doplňovány základní metodické vzory a bylo také
zpracováno 13  samostatných příloh  k MPN  1  s  jazykovými  výklady  a  6 dokumentů samostatných  externích 
příloh obecného  charakteru,  které by  společně měly  sloužit  k  vysvětlení a  lepšímu  pochopení metodických 
jevů.

4.1.8 Zastoupení v orgánech technických komisí

4.1.8.1 Zastoupení v orgánech CEN

V roce 2012 měl Úřad na úrovni Evropského normalizačního výboru CEN ve své gesci dvě technické komise. 

Sekretariát CEN/TC 325 Prevence kriminality 

Úřad  zajišťuje od  1.  září 2010  sekretariát  technické komise  CEN/TC  325  Prevence  kriminality  při  plánování
městské výstavby  a  navrhování budov,  který  byl  přidělen  Úřadu  rozhodnutím  Technického  výboru  CEN 
v  březnu  2010.  Na  zajištění funkce  sekretariátu  spolupracuje  Úřad  se  společností F.S.C.  Bezpečnostní
poradenství na základě smluvního vztahu.

V  souvislosti  se  změnou  sekretariátu byla  technická komise CEN/TC 325  vyzvána Technickým  výborem  (BT) 
k  přepracování svého  Business  plánu  (BP),  dokumentu  vyjadřujícího  záměry  technické komise  pro  tvorbu 
nových  evropských norem.  Přepracovaný BP byl dvakrát neúspěšně předložen  BT,  důvodem  zamítnutí byly 
nové oblasti činnosti překrývající se s pracemi v jiných technických komisích CEN.
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Na  základě připomínek  byla  připravena  nová
verze  BP,  která byla  projednána  na  prvním 
zasedání CEN/TC  325,  které se  uskutečnilo 
v  Praze  v  listopadu  2011.  Výsledný  návrh  byl 
předložen BT, který  jej  v dubnu 2012  schválil. 
Na základě schváleného BP byly zahájeny práce 
na  převedení některých  normativních  doku‐
mentů v působnosti CEN/TC 325 z technických 
specifikací (TS) na  technické zprávy  (TR) podle 
rozhodnutí členských  států.  Sekretářkou  tech‐
nické komise byla jmenována Ing. Štejfová.

K  zajištění širšího  zázemí pro  činnost  CEN/TC 
325 byla ustanovena dočasná pracovní skupina 
(DPS)  pro  oblast  prevence  kriminality  při 
plánování městské výstavby  a  navrhování
budov,  která se  bude  věnovat  průzkumu 
potřeb  v  této  oblasti  napříč evropskými  státy 
a  hledání témat,  která by  bylo  potřebné na 
evropské úrovni zpracovat. Za tímto účelem byl 
vypracován a v DPS projednán  rozborový úkol 
„Analýza  normativních  dokumentů v  oblasti 
prevence  kriminality  při  plánování městské
výstavby a navrhování budov“.

Zasedání, které se mělo konat na podzim roku 
2012  ve  Vídni,  bylo  z  organizačních  důvodů
přesunuto  na  únor  2013  a  uskuteční se  opět 
v Praze.

Sekretariát  CEN/TC 352 Nanotechnologie

Úřad  zajišťuje  od  30.  11.  2010  v  rámci  twinningového uspořádání ve  spolupráci  s  AFNOR  sekretariát 
CEN/TC 352 Nanotechnologie. Sekretářem je pan Patrice Conner (AFNOR). Předsedou technické komise je pan 
Jean‐Marc Aublant (Francie‐LNE).  Funkci  souběžného  sekretáře  vykonává zaměstnanec  Úřadu  Ing.  Tomáš
Velát, místopředsedou CEN/TC 352 je zástupce ČVUT v TNK 144 Nanotechnologie Ing. Jan Hošek, Ph.D.

Česká strana odpovídá za následující aktivity: 

1) Navazování a udržování kontaktů se spolupracujícími technickými komisemi a organizacemi (tzv. „liaison“). 
V současné době CEN/TC 352 Nanotechnologie spolupracuje oficiálně se třiceti subjekty. Pro každou takto 
stanovenou  spolupráci musí být  určeni  odpovědní zástupci  za  obě strany.  Ti  si  potom  vyměňují zprávy
o  činnosti  („liaison  report“).  Zprávy  ze  spolupracujících  technických  komisí a  organizací jsou  potom 
souhrnně rozeslány členům CEN/TC 352 pro informaci.

2)  Propagace evropské normalizace oboru nanotechnologií v zemích střední a východní Evropy. Tuto aktivitu
má na starosti místopředseda CEN/TC 352 Ing. Hošek, Ph.D. Cílem je zvýšit počet odborníků z těchto zemí,
kteří se aktivně účastní normalizačních projektů.

Úřad  se  podílí na  dalších  aktivitách  sekretariátu.  Hlavní náplní práce  sekretariátu  je  v současné době
vykonávání mandátu  Evropské komise  M/461  pro  normalizační aktivity  týkající se  nanotechnologií
a  nanomateriálů.  CEN/TC  352  byla  pověřena  řízením  prací určených mandátem.  V  příštích  12  letech musí
v  rámci  tohoto mandátu  zajistit  ve  spolupráci  s  dalšími  technickými  komisemi  CEN,  ISO  a  IEC  vypracování
47 normativních dokumentů týkajících se nanotechnologií a nanomateriálů.

V roce 2012 se konalo plenární zasedání CEN/TC 352 v Bruselu. Probíhala administrativní příprava financování
prací spojených  s  výkonem mandátu  z  prostředků Evropské komise  a  byla  uskutečněna  výběrová řízení na 
pozice vedoucích projektů a předsedy pracovní skupiny, která byla podmínkou pozdějšího financování.
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4.1.8.2 Zastoupení v orgánech IEC

Na  podzim  2012  byl  do  funkce  předsedy 
IEC/TC 25 Veličiny a  jednotky  zvolen na návrh 
zástupců německého  národního  normalizač‐
ního orgánu  doc.  RNDr.  Jan  Obdržálek,  CSc. 
Sekretariát  této  technické komise  zůstává
v držení Itálie.

Ocenění ze strany  IEC se dostalo  i zástupci ČR, 
expertovi  Ing. Václavu Skleničkovi, CSc., uděle‐
ním  ceny  „1906 Award“ za mimořádný přínos 
k činnosti IEC/TC 36 Izolátory.

4.1.9 Revize evropského normalizačního 
systému

Evropská komise  (EK)  zveřejnila dne 1.  června 
2011  soubor  legislativních  a  nelegislativních 
opatření ke  zlepšení evropské normalizace 
zahrnující

• Návrh  nařízení Evropského  parlamentu
a Rady o evropské normalizaci,

• Sdělení Komise: Strategická vize pro evrop‐
ské normy:  Posun  vpřed  s cílem  posílit 
a  urychlit  udržitelný  růst  evropské ekono‐
miky do roku 2020.

Nařízení bylo  schváleno  Evropským  parlamen‐
tem ve znění dohodnutém s Radou dne 11. září
2012. K formálnímu přijetí Radou došlo 4. října 
2012.

Schválené nařízení bylo pod číslem 1025/2012 zveřejněno v OJ EU L316 dne 14. 11. 2012.  Jeho anglická i česká
verze je k dispozici i na webu Úřadu. 

Nařízení nabylo účinnosti 1. ledna 2013.

Účelem  revize  současného  systému  bylo  posílení úlohy  a  zvýšení důvěryhodnosti  normalizace  v  EU  a  na 
mezinárodní úrovni, zlepšení a zrychlení procesu tvorby evropských norem, zajištění odpovídající účasti všech 
zainteresovaných  subjektů a  zlepšení přístupu  k  normám  a  k  tvorbě norem  zejména  pro malé a  střední
podniky.

Sdělení EK nastiňuje cíle, kterých má být dosaženo, mj. redukce délky normalizačního   procesu  o  50  %    do   
roku     2020. Nařízení revidovalo  tři doposud platné právní předpisy upravující oblast evropské normalizace, 
byla  zrušena  ustanovení směrnice  98/34  týkající se  technické normalizace.  Nařízení umožňuje  rozšíření
evropské normalizace na oblast služeb a uznávání a uvádění odkazů na vybrané technické specifikace v oblasti 
ICT  (které nejsou  vnitrostátními,  evropskými  ani  mezinárodními  normami)  v  zadávací dokumentaci  při 
veřejných zakázkách.

Úřad  se  podílel  na  připomínkování návrhu  nařízení Evropského  parlamentu  a  Rady  o  evropské normalizaci 
v Radě EU.

Podpora přístupu malých a středních podniků k technickým normám a technické normalizaci

Úřad má zástupce v pracovní skupině SME‐WG, která je společným pracovním orgánem CEN a CENELEC. Hlavní
náplní této pracovní skupiny je implementace 58 doporučení ze studie „Přístup MSP k technické normalizaci“, 
kterou  na  objednávku  CEN  a  CENELEC  vypracovala  Rooterdam School of Management,  součást  Erasmus
University.

Úkolem pracovní skupiny SME‐WG bylo shromáždit nejlepší možná řešení k jednotlivým doporučením ze všech 
členských zemí a též z evropských organizací, které se touto problematikou zabývají (NORMAPME, Orgalime), 
a  vytvořit  návody  a  příklady  pro  snadnější implementaci  jednotlivých  opatření národními  normalizačními 
orgány. V minulém období pokračovalo shromažďování informací na základě dotazníků, zpráv a též osobních 
prezentací na zasedání výše uvedené pracovní skupiny. Byly provedeny konkrétní kroky pro zajištění finančního 
příspěvku  z Evropské komise  pro  doporučení,  která vyžadují větší investice. Úřad  bude  na  národní úrovni 
jednotlivá doporučení postupně zavádět. Některá jednodušší opatření již zavedena byla.
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4.1.10    Zasedání mezinárodních technických 
komisí v ČR

V roce 2012 byl Úřad pořadatelem 16 zasedání
mezinárodních technických komisí. Zasedání se 
konala v konferenčním centru Úřadu a zúčast‐
nilo se  jich  celkem  390  delegátů.  Přehled 
těchto zasedání je uveden v tabulce.

256. 2. – 8. 2. 2012ISO/IEC JTC 1/SC34/WG 4 Popis dokumentu a jazyky pro jejich zpracování

1523. – 26. 4. 2012ISO/TC 83 SC 5 Zařízení a vybavení pro lední hokej

1123. 11. 2012CEN/TC 250/SC 2/WG 2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

4020. – 23. 11. 2012CENELEC/TC 9 X Elektrické a elektronické zařízení pro železnice

158. 2. 2012CEN/TC 278/WG 3 Veřejná doprava

390Celkem

2529. – 30. 10. 2012ISO/TC 224/WG 9 Služby v oblasti zásobování pitnou vodou, 
odkanalizování a čištění odpadních vod

1523. – 25. 10. 2012IEC/SC 32 B Pojistky nízkého napětí

2520. – 21. 9. 2012CEN/TC 305/WG 2 Přístroje pro použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu

1230. – 31. 8. 2012CEN/TC 278/WG8 Silniční dopravní data

4025. – 26. 6. 2012CEN/TC 227 Materiály pro stavbu silnic a dálnic

1520. – 21. 6. 2012CENELEC/TC 31/WG 11 Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu

7011. – 15. 6. 2012ISO/PC 251 Projektová komise: Asset management

259. – 10. 5. 2012CEN/TC 10/WG 2 Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky pro dopravu 
osob

203. – 4. 5. 2012CEN/TC 169/WG 11 Denní osvětlení

252. 4. 2012CEN/TC 248/WG 16 Zdravotnické textilie

1230. 1. – 1. 2. 2012IEC/TC 3/SC 3 Grafické značky pro použití na předmětech

Počet účastníkůDatumNázev
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4.1.11    Služby Informačního centra odboru 
technické normalizace 

Od  roku  2009  jsou  ČSN  a  další dokumenty 
vydávané Úřadem  zpřístupněny  široké veřej‐
nosti elektronicky  prostřednictvím  služby  ČSN 
online. Toto zpřístupnění využívalo v roce 2012 
téměř 27 000 osob.

Nárůst počtu uživatelů ČSN online byl umožněn 
podstatnými  změnami.  Byla  od  základu 
změněna  cenová politika  poskytování norma‐
tivních dokumentů.  Za  cenu  přijatelnou  pro 
všechny  skupiny odborné technické veřejnosti 
má každý  uživatel  přístup  ke  všem  českým 
technickým normám. Další významnou změnou 
bylo  zprovoznění systému  ČSN  online  pro 
jednotlivě zaregistrované osoby. Tento  systém 
umožňuje  rychlejší získání přístupu  k norma‐
tivním dokumentům.  Uživatel  se  může  zare‐
gistrovat přímo  na  internetu  a  zaplatit  ban‐
kovním převodem  nebo  platební kartou. 
Registraci,  platbu  a  zpřístupnění je  možno 
provést do dvou až tří dnů.

Vývoj počtu uživatelů systému ČSN online
1) PUBLIC = aplikace ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele přes webové stránky ÚNMZ
2) PROFI = aplikace ČSN online pro firmy s více uživateli (firmy uzavírají s ÚNMZ smlouvu o užívání systému)

26 90414 82512 0794. čtvrtletí 2012

26 71614 75011 9663. čtvrtletí 2012

26 47214 65011 8222. čtvrtletí 2012

26 35414 50911 8451. čtvrtletí 2012

26 21914 61311 6064. čtvrtletí 2011

25 82014 51711 3033. čtvrtletí 2011

25 58414 38811 1962. čtvrtletí 2011

25 55814 37611 1821. čtvrtletí 2011

26 61515 79310 8224. čtvrtletí 2010

25 84715 48210 3653. čtvrtletí 2010

25 41415 34810 0662. čtvrtletí 2010

24 44314 9719 4721. čtvrtletí 2010

22 79314 4748 3194. čtvrtletí 2009

21 24314 1747 0693. čtvrtletí 2009

18 31812 2686 0502. čtvrtletí 2009

12 5278 3024 2251. čtvrtletí 2009

CelkemPROFI 2)PUBLIC 1)
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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  900  tisíc  stran  ČSN 
a dalších dokumentů (TNI, změny, opravy).

Přehled tisku norem ČSN

913 883

46 694

91 066

84 275

60 930

55 898

60 972

82 046

75 451

77 413

93 146

86 399

99 593

2012

1 111 9131 803 8392 463 435Celkem

73 40684 712153 078Prosinec

87 672154 301180 213Listopad

81 199153 158210 074Říjen

100 760112 834169 587Září

80 59087 033134 967Srpen

65 507102 714175 035Červenec

103 366141 105197 708Červen

87 571159 151230 713Květen

88 952194 671314 469Duben

122 851245 648257 782Březen

114 826203 193217 257Únor

105 213165 319222 552Leden

201120102009Měsíc

Počty vytištěných stran norem ČSN
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Informační centrum Úřadu  zodpovědělo  velké
množství telefonických  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  2012 
prodány  normy,  normalizační dokumenty 
a  služby  v ceně 3,2  milionu  Kč.  Jednalo  se 
o pultový prodej, prodej zahraničních a meziná‐
rodních norem a dokumentů,  rešerše a o pre‐
zenční výpůjčky.

Celkové tržby  v roce  2012  činily  více  než 61 
milionů Kč.

4.2    Metrologie

4.2.1    Legislativní úkoly 

Odbor  metrologie  zpracoval  návrh  změny  vyhlášky  Ministerstva  průmyslu  a  obchodu  č.  328/2000  Sb., 
o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží. Nabytí účinnosti této vyhlášky je dnem 15. září
2012 (vyhláška MPO č. 282/2012 Sb., vyšla ve Sbírce zákonů dne 30. srpna 2012).

V průběhu  roku  2012  byl  dokončen  pracovní návrh  novely  zákona  o metrologii,  zpracovávaný  na  základě
UV  č.  901  ze  dne  7.  12.  2011  ke  koncepci  rozvoje  národního metrologického systému  ČR  pro  období let 
2012–2016. Návrh Úřadu a ČMI byl postoupen MPO do dalšího legislativního procesu.

4.2.2    Nelegislativní úkoly  

Byly zpracovány materiály pro obeslání 14. Generální konference legální metrologie (CGML), která se konala ve 
dnech 3. až 4. října 2012 v rumunské Bukurešti a která byla doprovázena jednáním výboru CIML (47. zasedání).

4.2.3    Další činnosti Úřadu v oblasti metrologie

4.2.3.1    Autorizace subjektů

Úřad  je  správcem  agendy  subjektů autorizovaných  k ověřování stanovených  měřidel  (autorizovaná
metrologická střediska  – AMS)  a subjektů autorizovaných  k  výkonu úředního  měření.  Databáze
o autorizovaných subjektech je veřejně přístupná na internetových stránkách Úřadu.

Celkový  počet  AMS  k 31. 12. 2012  byl  267.  V průběhu  roku  2012  bylo  nově autorizováno  13  subjektů, 
6 autorizací bylo zrušeno a 4 pozastaveny. V rozhodnutích o autorizaci byly provedeny změny u 11 subjektů, 
u 144 subjektů byly provedeny změny v podmínkách autorizace. S 17 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. 2012 celkem 68. Z tohoto počtu byly v roce 
2012 autorizovány 2 nové subjekty, 5 subjektům byla autorizace zrušena a 5 pozastavena.

Aktuální informace o autorizovaných subjektech (udělení, pozastavení, zrušení) jsou zveřejňovány ve Věstníku 
Úřadu.
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4.2.3.2    Vyhlašování státních etalonů

Na základě realizace programu  tvorby státních 
etalonů v roce 2012 byly  k datu 31. 12. 2012 
provedeny oponentury  dvou  státních  etalonů, 
které byly  následně 4.  12.  2012  Radou  pro 
metrologii  doporučeny  předsedovi  Úřadu 
k vyhlášení jako  státní etalony.  Jedná se 
o  státní etalon  stejnosměrného  elektrického 
napětí na  bázi  Josephsonova jevu  a  státní
etalon momentu síly EZMS 100 N.m. Vyhlášení
státních etalonů a oznámení ve Věstníku Úřadu 
proběhne během ledna a února 2013.

V České republice je ke dni  31. 12. 2012 vyhlá‐
šeno celkem  46  státních  etalonů.  43  státních 
etalonů uchovává ČMI,  1  státní etalon  ucho‐
vává Ústav  fotoniky a  elektroniky  Akademie 
věd ČR (ÚFE AV ČR) a 2 státní etalony uchovává
Výzkumný  ústav  geodetický,  topografický 
a kartografický (VÚGTK). Seznam všech státních 
etalonů,  v roce  2012  rozšířený  o  základní
informace o jednotlivých státních etalonech, je 
zveřejněn  na  internetových  stránkách  Úřadu 
v rubrice Metrologický systém.

4.2.3.3   Spolupráce s metrologickými subjekty 
a dalšími partnery 

Řešení problematiky rozvoje národního metro‐
logického systému, včetně plnění opatření kon‐
cepce národního  metrologického systému  na

roky 2012‐2016, a přípravy návrhů právních   předpisů vyžadovalo   spolupráci  se subjekty, které se na tomto 
rozvoji podílejí.  Jednalo se zejména o Český metrologický institut  (ČMI), autorizovaná metrologická střediska 
(AMS),  subjekty autorizované k úřednímu měření, vysoké školy, ústavy Akademie věd  ČR, výrobce, dovozce 
a uživatele měřidel, Českou metrologickou společnost (ČMS), České kalibrační sdružení (ČKS), Unii výrobců vah 
ČR, zájmová sdružení z oblasti metrologie, Český institut pro akreditaci, o. p. s., (ČIA), Českou obchodní inspekci 
(ČOI), Sdružení českých spotřebitelů a další.

Pracovníci  Úřadu  aktivně vystupovali  celkem  v šesti  případech  na  odborných  seminářích  a  konferencích 
(pořádaných ČKS, ČMS, UVV, Úřadu).

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

ČMI provedl v roce 2012 kalibraci 319 009 kusů etalonů a pracovních měřidel pro  jednotlivé subjekty včetně
vlastních etalonů a pro externí subjekty ověřil 129 021 kusů stanovených měřidel. Dále ČMI provedl zkoušky 
pro vydání certifikátů o schválení typu u 41 typů stanovených měřidel, u 39 certifikátů schválení typu měřidel 
provedl revizi či vydal doplněk, případně jiné rozhodnutí, uskutečnil 246 mezilaboratorních porovnání zkoušek, 
na  úseku  ionizujícího  záření vyrobil  a  ověřil  10  059  kusů etalonů a měřidel.  ČMI  vykonal  491  dozorových 
akcí.  Jako notifikovaná osoba č. 1383 vydal 56 certifikátů ES přezkoušení typu, vydal 6 certifikátů o schválení
systému managementu a 20 změn schválených systémůmanagementu, u 70 certifikátů ES schválení typu vydal 
doplněk  nebo revizi a vydal 1 468 certifikátů shody. V rámci koordinovaného řešení společných úkolů Úřadu 
a  ČMI  bylo  pokračováno  v  organizaci  společných  porad  vedení Úřadu  a  ČMI.  Byly  projednávány  zásadní
záležitosti související s dalším rozvojem národního metrologického systému ČR.

K datu 31. 12. 2012 je účinných 22 opatření obecné povahy (OOP), která stanovují metrologické a technické
požadavky  na  stanovená měřidla  a metody  zkoušení při  ověřování a/nebo  při  schvalování typu. Notifikace 
probíhá u 7 OOP, 23 návrhů je v konečné fázi přípravy na ČMI, 17 v etapě prvního návrhu a dalších 11 zadáno 
ke zpracování expertům ČMI.

4.2.3.5    Plán standardizace – Program rozvoje metrologie

Celkem  bylo  v rámci  tohoto  Programu  rozvoje  metrologie  (PRM)  v  roce  2012  řešeno  43  úkolů.  Z  toho 
zpracovával  Český metrologický institut  24  úkolů,  ostatní subjekty  řešily  zbývajících  19  úkolů.  Úkoly  byly, 
v souladu se zadáním, ukončeny závěrečnými oponenturami, při nichž bylo konstatováno jejich splnění.
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Z nejdůležitějších  oblastí,  kterých  se  většina 
úkolů PRM 2012 týkala, lze jmenovat:

− uchovávání státních  etalonů v celkovém
počtu 43 zabezpečované ČMI,

− uchovávání a  rozvoj  státních  a  etalonů
subjekty mimo ČMI (ÚFE AV ČR a VÚGTK),

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

− přípravu nových státních etalonů (ČMI),

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

− vývoj  nových  primárních  etalonů vysokého 
a velmi vysokého vakua (MFF UK),

− oblasti  metrologie  zajišťované ČMI  podle
právních předpisů o metrologii (např. státní
metrologický dozor  a mezinárodní spolu‐
práci),

− metrologii  v chemii  (VŠCHT,  ČMI,  Axys‐
Varilab, CSlab),

− metrologii elektrických veličin (FEL ČVUT).

Na uvedené úkoly bylo vynaloženo ze státního 
rozpočtu   celkem   39.499.888,‐ Kč hrazených 

z větší části z finančních prostředků MPO ‐ 33 milionů Kč (na 14 úkolů řešených ČMI). Dále ČMI čerpal 630 tis. 
Kč na 3 úkoly z rozpočtu Úřadu. Sedm úkolů hradil ČMI ze svých prostředků. Na 19 úkolů ostatních řešitelů bylo 
čerpáno 5.869.888,‐ Kč z rozpočtu Úřadu.

4.2.3.6    Kontrolní činnost 

V roce 2012 bylo provedeno celkem 35 kontrol, z toho 1 u ČMI (na úseku  legální metrologie Brno a Oblastní
inspektorát ČMI Brno), 2 u  čerpacích stanic na pohonné hmoty, 6 u uživatelů NAWI  (váhy s neautomatickou 
činností),  20  u  autorizovaných metrologických středisek  a  6  u  subjektů autorizovaných  k výkonu  úředního 
měření. 

Jejich cílem bylo prověřit dodržování ustanovení zákona, dodržování podmínek autorizace, vedení předepsané
dokumentace, platnost kalibrace hlavních etalonů, platnost ověření stanovených měřidel, prověření 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. V ČMI byl kontrolován zejména stav uchovávání a používání státních 
etalonů. Cílem kontrolní činnosti Úřadu bylo také předcházení nežádoucím jevům.

Kontrolní zjištění potvrdila  celkově dobrý  stav  u  prověřovaných  subjektů.  Ani  v jednom  případě nebylo  ze 
strany kontrolních pracovníků Úřadu nutné navrhnout zrušení nebo pozastavení autorizace. 

Kontrolovaným subjektům nebyla uložena pokuta.

4.2.3.7    Rada pro metrologii

Rada pro metrologii naplňovala  své poslání poradního  orgánu  předsedy Úřadu. Aktivita  technických  komisí
Rady  byla  na  požadované úrovni.  Rada  uskutečnila  tři  zasedání.  Zabývala  se  zásadními  otázkami  rozvoje 
metrologie v ČR, projednávala Program standardizace – program rozvoje metrologie, formulovala doporučení
předsedovi Úřadu včetně návrhů na  schválení a vyhlášení nových  státních etalonů. Došlo k výměně 2  členů
Rady, rezignaci 1 člena a k volbě funkce předsedy a místopředsedy na další 3 roky (potvrzeni stávající předseda 
a místopředseda). Aktuální složení Rady a technických komisí jsou na internetových stránkách Úřadu.
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4.2.3.8    Technické komise Úřadu 

Při Úřadu pracují od  roku 2003  tyto  technické
komise pro legislativu EU v oblasti metrologie:

− Technická komise  pro  váhy  s neautoma‐
tickou činností,

− Technická komise pro hotově balené zboží,

− Technická komise pro měřidla,

− Technická komise  pro  jednotky  měření
(vytvořená v roce 2007).

Tyto  technické komise  Úřadu  jsou  poradními 
orgány,  ve  kterých  je  zastoupeno  široké
spektrum  zainteresovaných  subjektů z oblasti 
průmyslu,  vědy  a  státní správy.  S využitím 
odborných  připomínek  a  stanovisek  členů ko‐
misí zpracovává Úřad návrhy pozic  v otázkách 
metrologie  za  ČR,  zejména  pak  k návrhům 
úkolů programu  standardizace  – programu 
rozvoje  metrologie.  V souvislosti  s úpravami 
legislativy  (včetně evropské)  v oblasti měřidel 
vyvíjejí aktivní činnost  zejména  Technická
komise  pro  měřidla  a  Technická komise  pro 
váhy s neautomatickou činností.

4.2.3.9     Program podpory investic 

V  rámci  programu  podpory  investic  nebyly 
v  roce  2012  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  řešeno  ukončení žádné
z nájemních smluv.

4.2.3.10    Informace pro odbornou veřejnost 

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

Ke  zlepšení komunikace  s odbornou  veřejností bylo  rozšířeno  využívání pracovního  prostoru  na webovém 
portálu Úřadu. V oblasti metrologie, tj. v pracovním prostoru – Metrologie, jsou aktivní rubriky (dílčí pracovní
prostory  s řízeným  přístupem):  Redakční rada  časopisu Metrologie,  Rada  pro metrologii,  TK NAWI,  TK  pro 
měřidla a Notifikace OOP.

Počínaje  koncem  roku  2012  budou  zpřístupněny  obsahy  jednotlivých  čísel  časopisu Metrologie  (s  časovým 
odstupem) na webových stránkách Úřadu. V roce 2012 byla vydána 4 čísla časopisu a jedna tematická příloha 
(k  90.  výročí technické normalizace). Obsahově je  časopis  zaměřen  především  na  odborné články,  novinky  
z oboru měřicí techniky, sdělování aktuálních informací, včetně zahraničních. Kromě toho jsou do něj zařazo‐
vány  články  z oblasti  zkušebnictví,  normalizace  a mezinárodních  vztahů.  Na  jeho  přípravě se  podílí široký 
kolektiv specialistů.

4.2.3.11    Působení v rámci evropských struktur

Úřad reprezentuje Českou republiku v pracovní skupině pro měřidla při Evropské komisi, která se v roce 2012 
sešla v polovině roku a projednávala obecné otázky implementace směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích 
(MID),  návrhy  na  eventuální úpravy  přístrojových  příloh  MID  a  stav  tvorby  a  úprav  technických  norem 
k měřidlům.

Na půdě Rady EU pokračovala za účasti zástupce Úřadu po celý  rok 2012  jednání o návrzích devíti  směrnic, 
mezi  nimi  i  směrnic  2004/22/ES  o  měřicích  přístrojích  (MID)  a  2009/23/ES  (o  vahách  s neautomatickou 
činností),  přizpůsobených  rozhodnutí Evropského  parlamentu  a  Rady  č.  768/2008/ES  (tzv.  novému  legisla‐
tivnímu rámci).
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V součinnosti  s ČMI  byla  mezinárodní spolu‐
práce  zajišťována na úseku  jak mezinárodních 
vládních  metrologických organizací (Metrická
konvence,  OIML),  tak  i  nevládních  metrolo‐
gických regionálních  organizací (EURAMET,
e. V., WELMEC).

Ve  spolupráci  s dalšími  metrologickými sub‐
jekty (zejména s ČMI) se Úřad podílel na účasti 
při  jednáních  se  zahraničními metro‐logickými 
partnery  a  při  posuzování dokumentů
souvisejících s rozvojem mezinárodních metro‐
logických  systémů.  Jednalo  se  zejména  o  tyto 
aktivity:

− posuzování materiálů,  které byly  zpraco‐
vány mezinárodními metrologickými organi‐
zacemi,  zejména  v rámci  přípravy  na  jed‐
nání 47.  zasedání Mezinárodního  výboru
pro  legální metrologii  (CIML),  které se 
uskutečnilo ve dnech 1. až 2. a 5. 10. 2012 
v  Bukurešti.  Jednání se  účastnili  zástupci 
Úřadu společně s ČMI.

− 14.  zasedání Generální konference  legální
metrologie  (OIML),  které se uskutečnilo  ve
dnech  3.  až 4.  10.  2012  v  Bukurešti 
(v návaznosti na zasedání CIML), 

− pokračování účasti  Úřadu  na  mezinárodní
spolupráci  v  rámci  WELMEC  při  vývoji 
důležitých  návodových dokumentů a  při 
řešení obecných otázek implementace MID, 

− 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.  Byla  započata  jednání o  rozšíření výzkumných  programů o  program  EMPIR  (evropský
metrologický program pro  inovace  a  výzkum), do  kterého  by  se mohly  zapojit  i  subjekty mimo  národní
metrologické instituty a jejich přidružené laboratoře.

4.2.3.12    Průběžné hodnocení plnění opatření koncepce rozvoje NMS

Ve spolupráci Úřadu a ČMI bylo provedeno k datu k 31. 12. 2012 vyhodnocení plnění úkolů a opatření stano‐
vených v dokumentu Koncepce rozvoje  NMS ČR pro období let 2012‐2016 (UV ČR č. 901 ze dne 7. 12. 2011). 
Vyhodnocení bude zveřejněno na internetových stránkách úřadu.

4.3    Státní zkušebnictví

4.3.1    Legislativní úkoly

Dnem 4. 7. 2012 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 229/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 
Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. Toto nařízení vlády je 
implementačním předpisem k  rozhodnutí Komise 2012/32/EU, kterým se  členským státům ukládá povinnost 
zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu k přenosným křovinořezům.

V právních předpisech z oblasti státního zkušebnictví došlo dále v  roce 2012 ke  změnám právních předpisů, 
které zajišťovalo 

a) Ministerstvo zdravotnictví: 

Dnem 1. 7. 2012 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 223/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 
Sb.,  kterým  se  stanoví technické požadavky  na  diagnostické zdravotnické prostředky  in  vitro,  ve  znění
pozdějších předpisů, čímž byla provedena transpozice směrnice Komise 2011/100/EU, kterou se mění směrnice 
EP a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.
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b) Ministerstvo dopravy:

Dnem  6.  4.  2012  nabylo  účinnosti  nařízení
vlády  č. 88/2012 Sb., kterým  se mění nařízení
vlády  č. 133/2005., o  technických požadavcích 
na  provozní a  technickou  propojenost  evrop‐
ského železničního  systému,  ve  znění poz‐
dějších předpisů. Tímto nařízením vlády byla do 
českého  právního  řádu  transponována  směr‐
nice  Komise  2011/18/EU,  kterou  se  mění
přílohy  II,  V  a  VI  směrnice  Evropského  parla‐
mentu  a  Rady  2008/57/ES  o  interoperabilitě
železničního systému ve Společenství.

Nařízením  vlády  č.  335/2012  Sb.,  kterým  se 
mění nařízení vlády  č.  266/2009  Sb.,  o tech‐
nických požadavcích  na  námořní zařízení,  ve 
znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb. a nařízení
vlády  č.  228/2011  Sb.,  které nabylo  účinnosti 
dnem 20. 10. 2012, byla provedena transpozice 
směrnice Komise 2011/75/EU,  kterou  se mění
směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení.

4.3.2    Autorizace

Úřad podle §11 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění
pozdějších  předpisů,  (v  této  kapitole  dále  jen 
„zákon“)  uděluje  pověření k činnostem  při 
posuzování shody  výrobků (autorizaci)  ve 
vymezeném rozsahu právnickým osobám  (dále 
jen  „autorizované osoby“),  které splňují
všechny  podmínky  stanovené konkrétním 
nařízením vlády či přímo zákonem.

V roce 2012 vydal Úřad 21 rozhodnutí o autorizaci k následujícím nařízením vlády (dále jen „NV“) a zákonu: 

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

NV 190/2002 Sb. – 9 rozhodnutí – 6 rozšíření, 1 udělení a 2 změny kontaktních osob (1 spojena se zúžením),

NV 17/2003 Sb. – 1 rozhodnutí – změna názvu a sídla,

NV 21/2003 Sb. – 2 rozhodnutí – 1 zúžení a 1 změna názvu a sídla,

NV 26/2003 Sb. – 2 rozhodnutí – udělení (1 uznaná nezávislá organizace),

NV 336/2004 Sb. – 1 rozhodnutí – rozšíření,

NV 174/2005 Sb. – 1 rozhodnutí – udělení,

NV 616/2006 Sb. – 1 rozhodnutí – změna názvu a sídla,

NV 86/2011 Sb. – 1 rozhodnutí – udělení (nové NV), 

NV 208/2011 Sb. – 2 rozhodnutí – udělení (1 nové NV a 1 nový subjekt).

Sedm  rozhodnutí o udělení autorizace bylo na základě žádosti  jejich držitelů zrušeno  (zákon  č. 18/1997 Sb., 
NV 17/2003 Sb. – 2x, NV 21/2003 Sb., NV 174/2005 Sb., NV 616/2006 Sb. – 2x).

Sjednocení činnosti všech  subjektů působících v jedné oblasti  výrobků zajišťuje Úřad  vedle příloh  k  rozhod‐
nutím 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.

Ke dni  31.  12.  2012  zahrnoval  systém  státního  zkušebnictví 34  autorizovaných  osob  posuzujících  shodu  ve 
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.,  4  uznané nezávislé organizace  autorizované
k odsouhlasování pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení
podle NV 26/2003  Sb.  a 2 pověřené autorizované osoby  k  činnostem při  vydávání evropského  technického 
schválení podle NV 190/2002 Sb.
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*   uznané nezávislé organizace autorizované podle NV č. 26/2003 Sb.

Poznámka:   V roce 2012 bylo vydáno celkem 1 422 stavebně technických osvědčení podle NV 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., 
a 209 ETA podle NV 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uznané nezávislé organizace autorizované podle NV 26/2003 Sb., ve 
znění NV 621/2004 Sb., provedly v roce 2012 podle tohoto NV 8 068 výkonů.

Úřad využíval při rozhodování o autorizaci plně
výsledků akreditace  prováděné ČIA  v rámci 
jeho  pověření ze  strany  MPO.  Bylo 
postupováno  podle  „Informace  ÚNMZ  a  ČIA 
k posuzování autorizovaných  osob  a  žadatelů
o autorizaci“, jež zveřejňuje postupy, které pro 
prověřování právnických osob k  činnostem při 
posuzování shody  podle  zákona  byly  přijaty 
Úřadem a ČIA při posuzování žadatelů o auto‐
rizaci založené na  osvědčeních  o  akreditaci. 
Úřad spolupracoval s ČIA v rámci členství svých 
pracovníků v  Radě pro  akreditaci  a  řadě
technických výborů. Ke spolupráci obou orgánů
přispívají též pravidelná společná jednání jejich 
vedení.

Autorizované osoby  působící ve  vyhodno‐
covaném období v systému a jejich výkony:

3433Autorizované osoby (dále jen „AO“) v systému

6762zkoušky výrobků pro ČOI

15+1*19+1*spolupráce existujeSpolupráce s ČOI

1 5951 593poskytnuto subdodávek

1 0631 144přijato subdodávek

5 1325 418provedeno dohledů nad systémem 
řízení jakosti u výrobců

11 41410 670posuzováno výrobků bez výkonů podle 
NV 42 /2003 Sb., NV 27/2003 Sb.

3 5634 727z toho výkony podle NV 27/2003 Sb.

3 5073 051z toho výkony podle NV 42/2003 Sb.

18 49018 448posuzováno výrobkůVýkony AO

31nově zahájilo činnost jako AO

––ukončilo činnost jako AO

22+4*20+3*nestátní

12+1*13+1*vlastněno státemZ toho

54Uznané nezávislé organizace autorizované podle NV č. 26/2003 Sb.

20122011Období
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4.3.3    Notifikace autorizovaných osob 
Evropské komisi a členským státům EU

ČR  notifikuje  v  návaznosti  na  udělené auto‐
rizace,  či na  jejich  změny,  autorizované osoby 
působící podle  jednotlivých NV, která transpo‐
nují odpovídající evropské směrnice  Nového 
přístupu  do  právního  řádu  ČR.  Notifikace  se 
provádějí pomocí webové aplikace  NANDO 
Input, spravované Generálním ředitelstvím pro 
podnikání a průmysl EK.  Informace o notifiko‐
vaných osobách  jsou  aktuálně k  dispozici  na 
adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/nando/

K  31.  12.  2012  bylo  celkem  notifikováno 
33  autorizovaných  osob  podle  24  směrnic 
nového přístupu, 5 uznaných nezávislých orga‐
nizací podle  čl. 13  směrnice 97/23/ES pro  tla‐
ková zařízení,  a  sice  1  organizace  podle  bodu 
3.1.2 přílohy 1 směrnice 97/23/ES (nerozebíra‐
telné spoje)  a  4  organizace  podle  bodu  3.1.3 
uvedené přílohy  (nedestruktivní zkoušky),  a  2 
pověřené autorizované osoby  k  činnostem při 
vydávání evropského  technického  schválení
pro  oblast  stavebních  výrobků.  V  roce  2012 
bylo odesláno celkem 23 notifikací, z toho v 13   
případech  šlo  o aktualizaci dosavadních  notifi‐

kací, ve 4 případech o notifikaci nového subjektu (AO 262 / NB 2371 – rekreační plavidla, AO 263 / NB 2378 –
tlaková zařízení, CPD, AO 264 / NB 2420 – přepravitelná tlaková zařízení), ve 2 případech o notifikaci podle 
nových  směrnic  (bezpečnost  hraček,  přepravitelná tlaková zařízení)  a  v 1  případě o  notifikaci  k novým 
činnostem  uznané nezávislé organizace  (nedestruktivní zkoušky  organizace  podle  bodu  3.1.3  přílohy  1 
směrnice 97/23/ES). Tři případy se týkaly zrušení notifikace (AO 223 / NO 1387 ‐ rekreační plavidla, AO 255 / 
NO 1016 ‐ LVD, EMCD).

4.3.4    Kontrola autorizovaných osob

Úřad na základě § 11 odst. 4 zákona  č. 22/1997 Sb. kontroluje, zda autorizované osoby dodržují ustanovení
citovaného zákona, nařízení vlády vydaných k jeho provedení a podmínky pro dodržení jednotného postupu 
autorizovaných  osob.  Tyto  kontroly  jsou  zabezpečovány  pracovníky  odboru  státního  zkušebnictví podle 
schváleného  ročního  plánu  kontrol.  V roce  2012  bylo  provedeno  celkem  11  plánovaných  kontrol  a  jedna 
neplánovaná kontrola. Těmito kontrolami nebyly  zjištěny  závažné nedostatky, které by měly  zásadní vliv na 
objektivitu postupu autorizovaných osob a vedly by k odejmutí autorizace. Pokud se vyskytly nedostatky, byla 
pro  jejich  odstranění přijata  statutárními  zástupci  autorizovaných  osob  příslušná nápravná opatření,  jejichž
plnění bude prověřeno v rámci následné kontroly.

4.3.5    Plán standardizace – Program rozvoje zkušebnictví (PS – PRZ)

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  5 500 000,‐ Kč.    110 000,‐ Kč bylo  vyčleněno  na  úkoly 
přecházející z roku 2011. 

Finanční prostředky byly využity v celkové hodnotě 4 988 748,47 Kč na  řešení celkem 82 úkolů v členění podle 
přiložené tabulky a dofakturaci z roku 2011.
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Program rozvoje zkušebnictví byl rozčleněn 
do následujících částí, viz tabulka:

5 500 000,00 KčRozpočet

401 251,53 KčÚspora

110 000,00 KčDofakturace z roku 2011

4 998 748,47 Kč

82 úkolůCelkem

1 022 750,00 Kč

13 úkolůZdokonalování činnosti autorizovaných osobČást 5

2 385 000,00 Kč

43 úkolůMezinárodní spolupráceČást 4

914 998,47 Kč

18 úkolůZabezpečení koordinace jednotného postupu 
autorizovaných osob

Část 3

Žádný úkol

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

Část 2

666 000,00 Kč

8 úkolůMetodické zabezpečení posuzování shody podle 
platných nařízení vlády

Část 1

Plán standardizace – Program rozvoje zkušebnictví 2012
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4.3.6    Program podpory investic 

V  rámci  Programu  podpory  investic  nebyly 
v  roce  2012  pořizovány  nové investice  pro 
systém  státního  zkušebnictví.  V  závěru  roku 
bylo  pouze  řešeno  prodloužení nájemních 
smluv  u uživatelů těchto  zařízení,  kde 
dosavadní smluvní období končilo  k  31.  12. 
2012.  Veškerá zařízení nadále  slouží účelům 
systému státního zkušebnictví.

4.3.7    Koordinace činnosti autorizovaných 
osob

Úřad na základě ustanovení § 11 odst. 1 zákona 
č.  22/1997  Sb.,  o  technických  požadavcích  na 
výrobky  a  o  změně a  doplnění některých 
zákonů,  ve  znění pozdějších  předpisů,  zabez‐
pečuje  v součinnosti  s jím pověřenými  autori‐
zovanými osobami  (AO)  koordinaci  jejich 
jednotného  postupu  při  posuzování shody 
stanovených výrobků podle jednotlivých NV.

V roce  2012  byla  realizována  koordinační
činnost k 17 NV, pro něž je  autorizováno  více 
subjektů. Tuto  činnost  smluvně zabezpečovalo 
celkem  deset  AO.  K jednotlivým  NV  se  usku‐
tečnilo 33  koordinačních  porad.  Jednání se 
kromě zástupců Úřadu  zúčastnili  nejen  zás‐
tupci věcně příslušných AO, ale  i  zástupci  ČOI,  
zainteresovaných  rezortů,  podnikatelské sféry

a profesních asociací. Na koordinačních poradách  jsou sjednocovány názory na  řešení problémů vzniklých při 
uplatňování jednotlivých  NV  v praxi,  poskytovány  aktuální informace  v oblasti  posuzování shody  (Nový 
legislativní rámec) a aplikovány dokumenty přijaté na  zasedáních horizontálních  i vertikálních výborů evrop‐
ských notifikovaných osob a pracovních skupin pro příslušné směrnice Nového přístupu.

4.3.8    Vzdělávání pracovníků autorizovaných osob
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) s výraznou podporou Úřadu organizovala od roku 
2001  kurzy  v  systému  vzdělávání svých  odborných  pracovníků a  speciální kurzy  pro  odborníky  pro  oblast 
stavebnictví. 
Od  r. 2011 byly  řešeny  základní změny  formy  i obsahu  kurzů.  Kurzy  jsou pořádány  formou  e‐learningu (se 
zúročením praktických  zkušeností Textilního  zkušebního ústavu Brno – člen AAAO  s  touto  formou kurzu)  se 
závěrečným  jednodenním  soustředěním  uchazečů a  jejich  přezkoušením.  Kurzy  podle  tohoto  návrhu  jsou 
zásadní a úplnou  inovací,  s novou  strukturou  i obsahem. Zkušenosti  z minulých kurzů jsou  i v nové podobě
přiměřeně využity.
Stávající e‐learningový kurz  je  rozčleněn  do  patnácti  tematických  celků. Materiály  jsou  umístěny  na webu 
www.didactex.info a   www.aaao.cz. Do kurzu se přihlásilo celkem 35 účastníků z členských organizací AAAO. 
Kurz proběhl, ale pouze šest účastníků kurz ukončilo. Byla proto přijata opatření k tomu, aby výuka probíhala 
úspěšněji.
Se  souhlasem  prezidia  AAAO  bylo  rozhodnuto  podstatným  způsobem  zreorganizovat  Stálou  komisi  pro 
vzdělávání (poradní orgán prezidia AAAO)  a  aktualizovat  studijní texty.  Též jsou přihlášení účastníci,  časově
omezeným  přístupem  na  webové stránky  s podklady,  motivováni  k rychlejšímu  zvládnutí problematiky 
a zamezení zbytečného odkládání jejich účasti na závěrečném soustředění. 
Úřad  pořádání kurzů podporuje,  a  proto  oceňuje,  pokud  je  v materiálech  předkládaných  Úřadu  uvedena 
skutečnost,  že  určitý  zaměstnanec  absolvoval  některý  z kurzů organizovaných  AAAO.  ČIA  uznává úspěšné
absolvování e‐learningových kurzů jako  jeden z možných průkazů způsobilosti odborných pracovníků AO/NB 
k výkonu činností v akreditovaných subjektech.
Ředitelé členských organizací AAAO byli upozorněni zejména na výše uvedená stanoviska Úřadu a ČIA. 
V nadcházejícím  období je  pokládáno  za  velmi  důležité trvalé zvyšování počtu  účastníků inovovaného 
e‐learningovaného kurzu.
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4.3.9    Komise pro posuzování shody (Komise)

Komise  je stálým poradním orgánem předsedy 
Úřadu pro oblast státního zkušebnictví. V roce 
2012 se sešla ke dvěma plenárním zasedáním, 
na  kterých  se  zabývala  převážně aktuálními 
otázkami  v oblasti  posuzování shody,  proble‐
matikou autorizací právnických osob při posu‐
zování shody  a  jejich  notifikacemi  u  Evropské
komise a úkoly Plánu standardizace – Programu 
rozvoje  zkušebnictví. V mezidobí mezi  plenár‐
ními zasedáními  zajišťuje operativní záležitosti 
komise její řídící výbor. V průběhu roku 2012 se 
tento  výbor  sešel  k  šesti  schůzkám.  Na 
schůzkách  byly  řešeny  zejména  záležitosti 
spojené s projednáváním  žádostí uchazečů
o autorizaci k činnostem při posuzování shody, 
jejich  rozšiřováním  nebo  zužováním  a  též
zrušením  autorizací stávajících  autorizovaných 
osob a s projednáváním návrhu Plánu standar‐
dizace – Programu rozvoje zkušebnictví na rok 
2012, jeho změn a doplňků.

4.3.10    Technické komise Úřadu

Technické komise  Úřadu  (TK  Úřadu)  byly 
zřízeny  jako  stálé poradní orgány  Úřadu  již
v roce 2003 k zabezpečení uplatňování konso‐
lidovaných 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 Úřadu se řídí statutem a jednacím řádem, naposledy aktualizovaným v roce 2012.

V oblastech státního zkušebnictví a metrologie jsou aktivní dále uvedené TK Úřadu 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 a účinnost teplovodních kotlů,

− 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.

Vzhledem k tomu, že jednání na úrovni pracovních skupin EK pro účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná
nebo  plynná paliva  a  pro  spotřebiče  plynných  paliv  jsou  společná,  byly  v roce  2012  sloučeny  i  dvě původní
odpovídající TK Úřadu. Ve sloučené TK Úřadu jsou zastoupeni představitelé interesovaných orgánů a organizací
obou směrů.
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TK Úřadu 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. V roce  2012  byla 
činnost TK Úřadu  spojena především  s přípra‐
vou na  uvedení devíti  směrnic  technické
harmonizace  do  souladu  s rozhodnutím  EP 
a  Rady  č.  768/2008/ES (elektrická zařízení
nízkého  napětí,  jednoduché tlakové nádoby, 
ATEX, výtahy, elektromagnetická kompatibilita, 
váhy  s neautomatickou  činností,  měřidla, 
výbušniny  pro  civilní užití a  pyrotechnické
výrobky). Činnost TK Úřadu organizují pověření
zástupci  Úřadu  podle  potřeby.  TK  Úřadu 
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  aktualizované Opatřením  ministra  průmyslu  a obchodu 
č. 4/2011 ze dne 28. ledna 2011.

Členy TK Úřadu  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.

4.3.11    Působení odboru v rámci evropských struktur

Odbor státního zkušebnictví v rámci své činnosti zajišťuje rovněž implementaci evropských předpisů (směrnic) 
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. Podrobnější popis této činnosti je v kapitole 4.5.2.3 Pracovní orgány EK.

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 ES

Pro  oblast  volného  pohybu  zboží zahrnuje  harmonizace  technických  předpisů ČR  s předpisy  ES  (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 ES 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, 
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v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 232/2002 
a  č. 217/2004,  zajišťuje  sledování vývoje 
v oblasti technických předpisů formou doplňo‐
vání vytvořené databáze  v systému  Úřadu 
vlády ISAP.

O  pokroku  ve  vývoji  technické harmonizace 
Úřadu  rovněž pravidelně zpracovává podklady 
pro materiály Úřadu vlády ČR.

4.4.2    Pracovní a poradní orgány

V oblasti  technické harmonizace  zabezpečuje 
ÚNMZ  činnost  pracovních  orgánů,  které byly 
ustaveny  k zajištění meziresortní spolupráce. 
Především  se  jedná o  sektorovou  skupinu 
Technická harmonizace  a  spotřebitel  v rámci 
Resortní koordinační skupiny MPO  (RKS MPO) 
a Komisi pro  technické překážky obchodu  jako 
poradního  orgánu  ministra  průmyslu  a ob‐
chodu. Dále  se Úřad podílí na  činnosti Výboru 
pro EU na pracovní úrovni (dále jen VEUP) a je 
dále  zastoupen  např.  v podskupině RKS MZV 
pro koordinaci vnitřního trhu apod.

4.4.2.1    Výbor pro EU na pracovní úrovni 

Úřad  se  podílí na  činnosti  Výboru  pro  EU  na 
pracovní úrovni  (VEUP),  a  to  v souladu 
s příslušným  usnesením  vlády  ČR  o  změně
Statutu  Výboru  pro  Evropskou  unii   (poslední

aktualizace provedena usnesením vlády č. 5 ze dne 4. ledna 2010). Jedná se především o přípravu a prezentaci 
rámcových pozic k návrhům předpisů ES 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 a  instrukcí k jednáním pracovních orgánů Rady EU a EK 
(v návaznosti na projednání v rámci RKS MPO). Dále se Úřad podílí na stanoviscích ke koncepčním materiálům, 
zprávám  a informacím pro  vládu  ČR  a další orgány projednávaným  v rámci  VEUP. VEUP  zasedá pravidelně
každé úterý odpoledne.

4.4.2.2    Sektorová skupina Technická harmonizace a spotřebitel (SSTH a spotřebitel) 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 Úřad. V roce 2011 byla činnost této 
sektorové skupiny Opatřením ministra průmyslu a obchodu  č. 4/2011  rozšířena o ochranu  spotřebitele a  je 
zajišťována ve spolupráci Úřadu a MPO. 

SSTH  a  spotřebitel  je  pracovním  orgánem  RKS MPO  pro  problematiku  EU  v oblasti  technické harmonizace 
a ochraně spotřebitele. V oblasti  technické harmonizace zajišťuje  tato sektorová skupina plnění úkolů souvi‐
sejících  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 Úřadu.

Materiály a legislativní návrhy spadající do oblasti působnosti části Technická harmonizace  SSTH a spotřebitel 
náleží nejen  do  přímé gesce Úřadu,  ale  zčásti  jsou  i  v  gesci  jiných  resortů (MD, MŽP, …); Úřad  v těchto 
případech plní v rámci nastaveného mechanismu  spolupráce  funkci  koordinátora při přípravě podkladů pro 
jednání jednotlivých pracovních orgánů Rady EU.

4.4.2.3    Komise pro technické překážky obchodu

V návaznosti  na  již zmiňované usnesení vlády  ČR  č. 232/2002  a  ve  smyslu  „Zásad“ 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.  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
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Úřadu.  KTPO  se  schází nejméně dvakrát  do 
roka, v roce 2011 se konala 3 zasedání. V rámci 
KTPO  jsou  zřízeny  čtyři  subkomise,  úzce 
specializované na  jednotlivé oblasti  v působ‐
nosti Úřadu  (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  ob‐
chodu;  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).
Prostřednictvím zástupců jednotlivých  resortů
a hospodářských a sociálních partnerů v těchto 
subkomisích  jsou zajišťovány operativní reakce 
na aktuální dokumenty  a úkoly  v dané oblasti 
a  koordinovaná,  horizontálně projednaná sta‐
noviska pro jednání pracovních skupin a výborů
orgánů EU za ČR.

4.4.3    Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES, 
o postupu při poskytování informací v oblasti 
norem a technických předpisů a pravidel pro 
služby informační společnosti

Tato směrnice byla zavedena do českého práv‐
ního 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 uplatňuje princip vzájemného uznávání,  je  informovanost o národních 
technických předpisech jednotlivých členských států EU velice důležitá. Proto byly směrnicí 98/34/ES, ve znění
směrnice 98/48/ES, stanoveny postupy pro předávání informací mezi  členskými  státy EU o  záměru přijmout 
předpis jdoucí nad rámec harmonizace. Úřad je zákonem č. 22/1997 Sb., 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.

Úřad 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. Úřad 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. 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 224 návrhů technických předpisů, k 31. 12. 2012, přičemž na období
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 připadá 29 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. 2012 do 
31. 12. 2012 u 30 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
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partnerů,  za  zajištění připomínkování návrhů
ostatních  členských  států,  které Česká repub‐
lika obdrží.

K obdrženým  návrhům  mandátů na  normy 
uplatnila ČR v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 
2012 celkem 1 reakci.

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 Úřad  se 
stal  gestorem pracovní skupiny Rady  EU G7  –
technická harmonizace  (PS G7)  a  následně na 
základě usnesení VEU  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 harmoni‐
zace ustavena  samostatná SSTH,  jejíž činnost 
zajišťoval  Úřad.  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  Úřadu  a  MPO.  V  oblasti  technické 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 Úřadu.

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. 

Úřad zřídil zrcadlovou strukturu k příslušným pracovním orgánům EK a Rady EU – tzv. Technické komise ÚNMZ 
(TK Úřadu) 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  Úřadu  je  zveřejněn  na 
www.unmz.cz.

Dále se Úřad 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 2012 bylo zveřejněním v Úředním věstníku EU dokončeno projednávání návrhů z oblasti revize evropské
normalizace  (Nařízení EP  a  Rady  č.  1025/2012  ze  dne  25. 9. 2012  o  evropské normalizaci)  a  detergentů
(Nařízení EP a Rady č. 259/2012 ze dne 14. 3. 2012). Po téměř třech  letech diskusí mezi Radou, EP a EK bylo 
dosaženo  dohody  nad  zněním  dvou  návrhů z oblasti  motorových  vozidel  (schvalování zemědělských 
a lesnických vozidel a schvalování a dozor nad trhem dvoukolových a tříkolových vozidel) a uvádění prekurzorů
výbušnin na trh a jejich používání. Zveřejnění těchto legislativních aktů v OJ EU lze očekávat v prvním čtvrtletí
roku 2013. PS G7 dále pokračovala  či  zahájila projednávání témat  z oblastí přizpůsobení vybraných  směrnic 
Novému  legislativnímu  rámci,  rekreačních  plavidel  a  motorových  vozidel  (hladina  akustického  tlaku 
motorových  vozidel  a  převod  motorových  vozidel).  Z  výše  uvedeného  je  patrné,  že  ne  všechna  témata 
projednávaná v  rámci  PS  G7  byla  v  přímé působnosti  Úřadu.  V  takových  případech  Úřad  zodpovídá za 
koordinaci přípravy  stanovisek a  instrukcí,  jednání PS G7, a  to v souladu  s již nastaveným  funkčním mecha‐
nismem spolupráce mezi  Úřadem  a  ostatními  gestorskými ministerstvy  nebo  ostatními  správními  úřady  –
konkrétně v roce 2012 s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního 
prostředí, Českým báňským úřadem, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
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Pokud  jde  o  témata  spadající do  přímé gesce 
Úřadu,  zastupovali  experti Úřadu  v  roce  2012 
Českou  republiku  na  jednáních  PS  G7  při 
projednávání Návrhu  nařízení EP  a  Rady 
o evropské normalizaci a změně směrnic Rady 
89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic EP a Rady 
94/9/ES,  94/25/ES,  95/16/ES,  97/23/ES, 
98/34/ES,  2004/22/ES,  2007/23/ES, 
2009/105/ES a 2009/23/ES, jehož projednávání
bylo v roce 2012 ukončeno; a při projednávání
balíčku  uvedení devíti  směrnic  technické
harmonizace do souladu s rozhodnutím Evrop‐
ského parlamentu  a  Rady  č.  768/2008/ES  ze 
dne 9.  července  2008 o  společném  rámci pro 
uvádění výrobků na  trh. Diskuse k poslednímu 
z uvedených návrhů budou pokračovat i v roce 
2013.

V roce 2012 se nekonalo žádné zasedání PS A4c 
– Výbor  pro  obchodní politiku  – Experti  –
Vzájemné uznávání,  nicméně Úřad  se  podílel 
na  zpracování rámcových  pozic  a  instrukcí
k materiálům projednávaným v rámci zasedání
této  pracovní skupiny  na  úrovni  „Zástupci“
a  PS  C10  pro  otázky  ESVO,  které se  této 
problematiky dotýkaly.

4.5    Mezinárodní spolupráce a aktivity

Odbor mezinárodních vztahů realizuje význam‐
nou 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 2012 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. 

Spolupráce Úřadu se zahraničními subjekty byla ovlivněna možnostmi jejího financování,  jež v roce 2012 byly 
nižší než v roce předešlém. Přesto se podařilo uskutečnit studijní cesty zahraničních partnerů do ČR, resp. do 
Úřadu. Jejich přehled obsahuje příloha č. 2.

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 ozna‐
mování Centrálnímu registru notifikací WTO (CRN) v celkovém počtu osm, příjem notifikací Členů Dohody,
jejich evidence a distribuce příslušným vládním a nevládním subjektům v ČR v celkovém počtu 1 000,

− přípravu měsíčních přehledů o notifikacích Členů Dohody jako informace Informačního střediska WTO/TBT 
o  notifikovaných  návrzích  technických  předpisů Členů Dohody  ve  Věstníku  ÚNMZ,  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, 
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− přípravu  týdenních  přehledů vybraných
notifikací,  které by  v budoucnu  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 poli‐
tiky EU.  Zástupce Úřadu  je  členem  Sektorové
skupiny  pro mezinárodní obchod  – Výbor  pro 
obchodní politiku RKS MPO na   základě spolu‐
gesce Úřadu pro otázky  související s Dohodou 
WTO o  technických překážkách obchodu a po‐
dílí se na koncipování českého stanoviska pro 
jednání PS A4  – Výbor  pro  obchodní politiku. 
Úřad  rovněž koordinuje  meziresortní spolu‐
práci v této oblasti.

Zástupce Úřadu zastupuje ČR v delegaci EK na 
zasedáních Výboru WTO/TBT v Ženevě a podílí
se na souvisejících činnostech a akcích.

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 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 roce 2009 byl zástupce Úřadu jmenován do funkce zpravodaje WP. 6 pro oblast zemí EU, a to s cílem zlepšení
informovanosti  jednotlivých  členů o  připravovaných  právních  předpisech  v oblasti  technické harmonizace 
(technické požadavky na výrobky, metrologie, akreditace, dozor nad trhem,…) na úrovni EU. V návaznosti na 
toto  rozhodnutí Úřad  zpracovává pravidelné čtvrtletní informace  o aktuálně projednávaných  nebo 
připravovaných  technických  předpisech  v rámci  PS  G7,  které jsou  zveřejňovány  na  webových  stránkách 
WP. 6.   

Zástupce Úřadu je členem skupiny expertů pro normalizaci a regulační postupy (START), podílí se na aktivitách 
skupiny  expertů dozoru  nad  trhem  a  ochraně spotřebitele  (MARS).    Úřad  rovněž koordinuje meziresortní
spolupráci  v těchto oblastech a zastupuje ČR v nově zřízené expertní pracovní skupině pro vzdělávání v oblasti 
technické normalizace.

4.5.2.3    Mezinárodní projekty

Rok  2012  byl  druhým  rokem  realizace  tříletého  Projektu  Zahraniční rozvojové spolupráce  ČR,  realizované
prostřednictvím České rozvojové agentury Úřadem. Zaměření projektu – Zavedení standardů pro měření času 
a korekce národních primárních  standardů pro měření délky,  jehož příjemcem  je Mongolská agentura pro 
standardizaci a metrologii (MASM). 
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V rámci tohoto projektu proběhl studijní pobyt 
expertů z Mongolska  (management  MASM) 
v ČR v termínu od 17. 3. – 25. 3. 2012  (Praha, 
Brno, Plzeň). Při  této příležitosti proběhla  stáž
experta  laboratoře  délky  od  1.  března  do 
1. dubna 2012.

Do  laboratoří MASM  bylo  odesláno  z Úřadu 
základní a  technické vybavení do  laboratoře 
délky a další přístrojové vybavení, které bylo ve 
spolupráci  s ČMI  kalibrováno a nainstalováno. 
Tyto  aktivity  proběhly  na  přelomu  května 
a  června  2012.  Během  tohoto  pobytu  došlo 
rovněž k odbornému zaškolení expertůMASM.

V Ulánbátaru  se  ve  spolupráci  s MASM  a  za 
účasti  expertů ČMI  a  Úřadu  konal  seminář
nazvaný:  Role  of  legal  metrology  in  the 
development  of  economy.  Termín  konání
semináře 20. 08. – 27. 08. 2012.

Projekt  Malawi:  osnova  Projektu  dle 
požadavku  žadatele  byla  zpracována,  odeslán 
dopis na MZV s tím, že projekt je Úřad schopen 
realizovat  v oblastech  jeho  působnosti  a 
v případě zájmu  i  ve  spolupráci  s dalšími 
institucemi,  a  že  na  jeho  realizaci  nemá Úřad 
prostředky.  Projekt  v plném  rozsahu  je 
odhadován  na  3‐5  let  a  potřebné finanční
prostředky 40‐50 mil. Kč nebyly nalezeny.

Bosna  a  Hercegovina:  schválen  a  zahájen  projekt  rozvojové pomoci  ČR  „Podpora  aplikace  zásad  volného 
pohybu zboží a zvýšení bezpečnosti výrobků uváděných na trh v Bosně a Hercegovině“(realizace duben 2012 
– konec roku 2013).

Projekt  je 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, je 
získání akreditace vybraných zkušeben  (laboratoří) BaH. Cílem projektu  je zlepšit  současný nevyhovující stav 
v oblasti budování infrastruktury zkušebnictví a kvality v Bosně a Hercegovině, a to  jak po stránce poskytnutí
potřebného  know‐how,  tak  i  po  stránce  materiálně‐technického  zázemí (vybavení zkušebních  laboratoří
technikou).

První část Projektu byla zaměřena na laboratoře nízkého napětí a výtahů a v roce 2013 bude Projekt zaměřen 
na stavební výrobky.

V průběhu roku 2012 došlo k několika expertním cestám zástupců Úřadu a partnerské autorizované osoby do 
určených  laboratoří BaH, kde bylo potřeba nejprve provést analýzu vybavení a potřeb pro zamýšlené aktivity 
těchto subjektů. Následoval nákup potřebného vybavení a kalibrace stávajícího zařízení tak, aby byla dodržena 
návaznost  těchto  měřidel  a  zařízení.  V srpnu  a  září se  uskutečnily  2  samostatné stáže  expertů BaH
v odpovídajících  subjektech  ČR.  Uskutečnila  se  rovněž studijní cesta  managementu  BaH ministerstva 
a normalizačního orgánu, jejímž výsledkem je podpis Memoranda o spolupráci v oblasti normalizace.

Libanon: projekt „Posílení konkurenceschopnosti  libanonského soukromého sektoru“ – twinningový kontrakt, 
který  je  realizován  prostřednictvím  BSI  (British Standard  Institution). Úřad  se  tohoto  projektu  účastní jako 
„Junior Partner“. Počátek projektu byl po podpisu  smlouvy  stanoven na pondělí 7. 1.  2013. Doba  realizace 
projektu činí 18 měsíců.
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4. 6    Publikační činnost

4.6.1    Věstník ÚNMZ a Sborníky TH ÚNMZ

Oficiální tiskovinou  ÚNMZ  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  stan‐
dardů,  oznámení o  harmonizovaných  ČSN, 
oznámení o  připravovaných  návrzích  ČSN, 
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  čin‐
nostem při  posuzování shody,  informace 
o  zahraničních  osobách,  které mohou  plnit 
úkoly  autorizovaných  osob,  oznámení o  uzná‐
vání zahraničních  dokumentů jako  důkazu 
o posouzení shody, o vydání osvědčení o akre‐
ditaci,  seznam  AMS,  SKS,  subjektů autori‐
zovaných pro úřední měření,  státních etalonů, 
subjektů pověřených    k  uchovávání etalonů,  
akreditovaných zkušebních a kalibračních  labo‐
ratoří a  další informace  Úřadu.  Věstník  obsa‐
huje rovněž informace  ČIA,  ČMI  a MO mající
bezprostřední vztah  k působnosti  Úřadu 
a jejichž zveřejňování je stanoveno příslušnými 
právními předpisy. 

Zpráva o činnosti za rok 2012

Úřad přistoupil v roce 2004 k vydávání nové řady Sborníků TH ÚNMZ. V letech 2004 až 2012 bylo připraveno 
a vydáno celkem 26 sborníků přičemž některé z nich prošly aktualizací. 

V roce 2012 byly vydány dva sborníky:

1/ "Přehled  nápravných  opatření – Bezpečnost  výrobků pro  spotřebitele  – EMARS  II."  ‐ popisuje  správné
postupy pro provádění dozoru v EU a nápravná opatření při zjištění nebezpečného výrobku  

2/ "Pokyn pro vyjadřování nejistoty měření (GUM)“ ‐ překlad slovníku (Guide to the Expression of Uncertainty
in Measurement).

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

Počet  zaměstnanců Úřadu

K  31.  12.  2012 pracovalo  v Úřadu    124 
zaměstnanců, z toho 71 žen.

2se základním vzděláním

23se středním odborným 
vzděláním

13s úplným středním vzděláním

86s vysokoškolským vzděláním

Skladba zaměstnanců podle vzdělání byla 
následující:

128Plánovaný

122,330Průměrný stav

FO

115,708Skutečný přepočtený stav za 
rok 2012

124Stav 

k 31. 12. 2012

Vzdělávání zaměstnanců Úřadu 

V roce 2012 se uskutečnilo 53 vzdělávacích akcí zaměřených na prohlubování odborných/profesních znalostí, 
vyplývajících z popisů funkčních míst, kterých se zúčastnilo celkem 62 zaměstnanců. 

6  zaměstnanců bylo  proškoleno  v oblasti  „Vstupního  vzdělávání následného“,  které zajišťuje  Institut  pro 
veřejnou správu. 

Institut pro veřejnou správu pořádal kurzy financované ze strukturálních fondů, kterých se zúčastnilo 5 zaměst‐
nanců a obdrželi certifikát „ECDL Start Certificate“.

Výuky AJ se zúčastnilo   53 zaměstnanců.

Výuky FJ se zúčastnilo     4 zaměstnanci.

Výuky RJ se zúčastnilo     7 zaměstnanců.

Výuky NJ se zúčastnili    2 zaměstnanci.

Zpráva o činnosti za rok 2012
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6 Hodnocení ekonomické činnosti

6.1    Vyhodnocení plnění výdajů a příjmů

Úřadu byly upraveným rozpočtem předepsány výdaje celkem ve výši 178 358 tis. Kč. Z této částky činil projekt 
ASTTN  14 929  tis.  Kč,  projekt  Rozvojové zahraniční pomoci  Mongolsku  6 000  tis.  Kč a  projekt  Bosna 
a Hercegovina 2 960 tis. Kč. Skutečná výše čerpání těchto výdajů činila za uvedené období 160 582 tis. Kč, což
představuje plnění na 90,03%. 

Neinvestiční výdaje  celkem  byly  vykázány  ve  výši  153  863  tis.  Kč,  plnění činilo  90,4  %,  a  oproti  jejich 
rozpočtované výši vznikla úspora 16 306 tis. Kč. Z toho 11 868 tis. Kč činily nevyčerpané prostředky na projekt 
ASTTN. K nevyčerpání došlo z důvodu schválení podstatné změny projektu s posunem jeho realizace do 31. 7. 
2013.  Na  úkoly  plánu  technické normalizace  nebyly  vyčerpány  prostředky  ve  výši  cca  2 150  tis.  Kč,  kdy 
z důvodu neplnění termínů se strany ENO a MNO došlo k přesunu etap některých úkolů do roku 2013. Tyto 
změny proběhly v období od září do prosince 2012 a nebylo tedy bohužel možné na ně reagovat operativním 
zařazením  náhradních  úkolů do  plánu.  Tyto  prostředky  budou  čerpány  v roce  2013  formou  zapojení
nespotřebovaných nárokůminulých let. 

Systémové investiční výdaje  sledované v informačním  systému programového  financování (EDS/SMVS) byly 
předepsány ve výši 8 187 tis. Kč, jejich skutečné čerpání činilo 6 719 tis. Kč, což představuje plnění na 82,06 %. 
K 31. 12. 2012 nebyly vyčerpány prostředky ve výši 660  tis. Kč na projekt ASTTN  (zdůvodnění viz předchozí
odstavec) a 796 tis. na projekt zahraniční rozvojové pomoci Mongolsku. Důvodem byla dlouhá dodací lhůta pro 
výrobu  lavice pro kalibraci. Faktury za dodávku  této  lavice, dopravu a pojištění, budou hrazeny v roce 2013 
z nespotřebovaných nárokůminulých let. 

V oblasti příjmů byly Úřadu schváleným rozpočtem předepsány příjmy celkem ve výši 64 000 tis. Kč. Vykázané
příjmy  za  rok 2012  činily 66 631  tis. Kč,  což představuje plnění na 104,1 %. Rozhodující část příjmů tvořily 
příjmy z prodeje technických norem ve výši 61 721 tis. Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí činily 3 191 tis. Kč, 
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku činily 1 255 tis. Kč a ostatní příjmy 463 tis. Kč. Veškeré příjmy Úřadu se 
soustřeďovaly  na  příslušných  příjmových  účtech  a  ke  dni  31.  prosince  2012  byly  odvedeny  do  státního 
rozpočtu.

Zpráva o činnosti za rok 2012
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7.2    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012

V době od 1.  ledna do 31. prosince 2012 přijal a vyřídil Úřad 1 žádost o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Úřad dále vyřídil 256 dotazů veřejnosti, z převážné části 
odborných, přičemž 225 dotazů bylo podáno přes elektronickou podatelnu Úřadu. 

Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. nebylo vedeno.

7 Další informace o ÚNMZ

7.1    Webové stránky ÚNMZ

Další doplňující a podrobné informace o Úřadu 
jsou  prezentovány  na  www.unmz.cz.  Stránky 
jsou hojně navštěvovány především technickou 
veřejností.  Důkazem  je  více  než 330  tisíc 
návštěv v roce 2012, z čehož 40% jsou návštěvy 
přímé,  tedy  návštěvy  z  řad  pravidelných 
uživatelů webu  Úřadu.  V průběhu  roku  2012 
došlo  k některým  doplněním  webu  s cílem 
zvýšit  úroveň jeho  využitelnosti.  Jde  např. 
o vložení animované prezentace o možnostech 
používání služby ČSN online, zprovoznění ruské
verze  webu,  nebo  o  zvýraznění odkazů na 
vybraná témata  EU  – Revize  evropského 
normalizačního  systému,  Vše  o  označení CE 
a Nový  legislativní rámec pro uvádění výrobků
na  trh.  Na  úvodní stránce  webu  byly 
zpřehledněny  užitečné odkazy  a  vložen  odkaz 
na  založený  facebookový profil  Technická
normalizace.  V zájmu  dalšího  zlepšování
podnikatelského  prostředí byly  v  roce  2012 
diskutovány  a připravovány další opatření pro 
rozšíření a vznik nových  funkcionalit,  jako  jsou 
nové samostatné portály  pro  technickou 
normalizaci a pro malé a střední podniky.

Zpráva o činnosti za rok 2012
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8 Veřejné akce ÚNMZ

8.1    Den ÚNMZ 2012

Dne  14.  února  2012  se  uskutečnilo  setkání
odborné veřejnosti  a  partnerů Úřadu  na 
semináři „Den ÚNMZ – 2012“. Již třetím rokem 
se  akce  konala  v prostorách  kongresového 
hotelu Clarion v pražských Vysočanech. Rovněž
rozdě‐lení akce  zůstalo  stejné jako  v před‐
chozích letech,  tedy  na  hlavní dopolední blok 
vystoupení zástupců Úřadu  a  partnerů Úřadu 
a odpolední odborné semináře.

Počet zájemců o účast na této tradiční akci byl 
opět  o  něco  vyšší než v předchozím  roce, 
tentokrát  se  počet  účastníků blížil  240.  Počet 
vystavovatelů z řad  partnerských  organizací
Úřadu  se  prakticky  ustálil,  poprvé se  však 
prezentoval  zájemce  i  z řad  prodejců
technických  norem,  společnost  NORMSERVIS. 
Účastníkům  tak  bylo  umožněno  se  seznámit 
podrobněji  s  činnostmi  těchto  organizací. 
Pozitivem  byl  dostatečný  prostor,  který  měli 
vystavovatelé k dispozici díky umístění prezen‐
tací a občerstvení do  samostatného  sálu Zenit 
sousedícího  se  sálem  Nadir  v němž se  usku‐
tečnil hlavní program.

Hlavní dopolední program, rozdělený tradičně do dvou bloků, zahájil v zastoupení předsedy Úřadu, Ing. Milana 
Holečka, který  se nečekaně musel  zúčastnit  zahraniční pracovní cesty, úvodním  slovem náměstek předsedy 
Úřadu, Mgr. Viktor Pokorný. 

Zpráva o činnosti za rok 2012
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Po  jeho  vystoupení následoval  projev 
zástupkyně Ministerstva  průmyslu  a  obchodu 
(MPO),  ředitelky  odboru  technické harmoni‐
zace a spotřebitele, Ing. Ivany Kocové, PhD.

Poté již následoval  blok  příspěvků vedoucích  zaměstnanců Úřadu,  který  zahájil  Ing.  Jiří Kratochvíl,  ředitel 
odboru  technické normalizace.  Následovala  vystoupení dalších  ředitelů odborů Úřadu,  kteří zrekapitulovali 
vývoj za uplynulý rok v  jim svěřené oblasti. U  řečnického pultu se  tak vystřídali:  Ing. Zbyněk Veselák,  ředitel 
odboru metrologie,  Ing. Viktor Brach,  ředitel odboru  státního  zkušebnictví a  Ing. Miroslav Chloupek,  ředitel 
odboru mezinárodních vztahů. 

Dopolední blok semináře byl rozdělen přestávkou, ve  které bylo pro účastníky zajištěno drobné občerstvení
a ve foyer a přilehlém sále se odehrávala živá diskuze. Poté následovala druhá část dopoledního bloku, ve které
zástupci partnerských organizací Úřadu představili  jimi  zastupované instituce, přiblížili hlavní aktivity  v roce 
2011, spolupráci s Úřadem a významné činnosti pro rok 2012. Příspěvky partnerů probíhaly v tomto pořadí: 
jako první vystoupil za Českou obchodní inspekci (ČOI) Ing. Milan Pražák – ředitel sekce techniky, mezinárodní
spolupráce,  služeb  a ochrany  spotřebitele, následovalo  vystoupení ředitele  Českého  institutu pro  akreditaci 
(ČIA),  Ing. Jiřího Růžičky, MBA,   vystoupení Ing. Jiřího Soboly, zastupující ho EUROLAB a AAAO a  Ing. Davida 
Mildeho,  předsedy  EAURACHEMu – ČR.  O  možnost  vystoupit  v průběhu  bloku  partnerů Úřadu  požádali 
Ing.  Immo Bellman za  Ministerstvo  životního  prostředí (MŽP)  a  Ing.  Václav  Bursa,  člen  výboru  České
metrologické společnosti (ČMS), vystoupení jim bylo umožněno a oba přednesli své krátké příspěvky. Poté již
následovalo závěrečné slovo náměstka předsedy Úřadu, Mgr. Viktora Pokorného, který poděkoval účastníkům 
a vystupujícím, pozval je k připravenému občerstvení a účasti na odpoledních tematických seminářích.

Po  polední přestávce  se  již hosté rozdělili  podle  svých  preferencí na  seminář zaměřený  na  problematiku 
technické normalizace – „Nové přístupy v oblasti technické normalizace“ jehož garantem byl odbor technické
normalizace pod vedením Ing. Jiřího Kratochvíla a na seminář zaměřený na problematiku stavebních výrobků, 
jenž se konal pod záštitou ředitele odboru mezinárodních vztahů Ing. Miroslava Chloupka. 

V semináři  věnovaném  problematice  technické normalizace  postupně zazněla  vystoupení zástupců tohoto 
odboru, JUDr. Zdeňky Burešové, Ing. Jiřího Kratochvíla, Ing. Tomáše Veláta a paní Zdeňky Slané a vystoupení
externích  přednášejících  – pana  Viléma  Roletzského z firmy  KALIBR  GROUP,  s.r.o.,  Ing.  Libora  Nováka  za 
Sdružení českých spotřebitelů a paní Pavly Klocové prezentující Českou stavební akademii. 

V rámci  semináře  věnovaného  problematice  stavebních  výrobků vystoupil  ředitel  odboru  mezinárodních 
vztahů,  Ing. Miroslav Chloupek, dále pak  Ing. Alena Šimková a  Ing. Viktor Brach. U tohoto semináře proběhla
i rozsáhlá diskuze, která přesáhla původně plánovaný rozsah semináře.

Zpráva o činnosti za rok 2012
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8.2    Světový den normalizace

Dne 18.  října 2012  se  v Konferenčním  centru na Biskupském dvoře uskutečnil  seminář při příležitosti oslav 
Světového dne normalizace. Seminář proběhl pod záštitou  ředitele Odboru  technické normalizace  Ing.  Jiřího 
Kratochvíla.  Byl  tematicky  zaměřen  na  problematiku  úspor  energie  a  jejich  podporu  aktivitami  technické
normalizace a jeho název zněl „Technické normy a energetické úspory“. Podobně jako v loňském roce se také
letos podařilo zvolenou tematikou přilákat přibližně 60 účastníků. Mediální podporu semináři poskytl časopis 
ELEKTRO.

V rámci přednáškového bloku vystoupili odborně vysoce  fundovaní přednášející jak  z akademické sféry,  tak 
z  praxe.  Seminář zahájil  úvodním  slovem  ředitel  Odboru  technické normalizace  Ing.  Jiří Kratochvíl,  který 
účastníky akce uvítal a krátce pohovořil o významu Světového dne normalizace. Pan ředitel se úspěšně zhostil 
i  role  moderátora  a  celou  akcí účastníky  provázel.  Pak  již přišla  na  řadu  odborná vystoupení.  Prvním 
přednášejícím  byl  Ing.  Simon  Palupčík,  MBA,  (SGS  Czech Republic,  s.r.o.)  s příspěvkem  k problematice 
energetického  managementu  jako  nástroje  konkurenceschopnosti.  Následovalo  vystoupení Ing.  Pavla 
Chyského (Svaz chladicí a klimatizační techniky), který se zabýval tématem invertorových technologií v chladicí
technice.  Jako  třetí přišel  na  řadu  doc.  Ing.  Jiří Hirš,  CSc.,  (Fakulta  stavební VUT  v Brně),  který  přiblížil 
problematiku snižování energetické náročnosti budov. Po této velmi obsáhlé přednášce následovala přestávka 
a  po  ní pak  pokračoval  druhý  přednáškový  blok.  Ten  započal  vystoupením  Ing.  Petra  Vogela zastupujícího 
Českou  radu  pro  šetrné budovy.  Prezentace  vyvolala  krátkou,  ale  velmi  živou  a  podnětnou  diskuzi.  Jako 
předposlední přednášející tohoto  dne  vystoupil  Ing.  František  Kysnar (EnerGoConsult České Budějovice) 
s problematikou,  která nás  opět  více  přiblížila  k oblasti  energetiky  – Inteligentní sítě a  obnovitelné zdroje 
energie. Celý přednáškový blok  završilo vystoupení Ing. arch. Kláry Bukolské (VELUX  Česká republika),  která
představila  koncept  moderního  domova  – koncept  Model  Home 2020.  K pobavení všech  hostů jeden 
z účastníků semináře  paní architektku  zaskočil  dotazy  z ryze  českého  prostředí,  se  kterými  si  ani  Evropská
komise neví rady. Vystoupení všech přednášejících byla oceněna potleskem účastníků a celý seminář provázela 
vzájemná výměna názorů a věcná diskuze.
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Na  závěr poděkoval  ředitel Odboru  technické normalizace  Ing.  Jiří Kratochvíl přednášejícím a účastníkům  za 
aktivní přístup k řešené problematice a pozval přítomné k občerstvení ve foyer. Podle reakcí zúčastněných jak 
během semináře, tak  i při dílčích diskuzích nad občerstvením byla obsahová náplň semináře podnětná nejen 
pro zúčastněné, ale i pro další aktivity realizované Úřadem.
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k mikrofonu  Ing.  Jana  Dubna,  ředitele  sekce  ochrany  spotřebitele  a  technické harmonizace  Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Po jeho vystoupení nastal čas pro vystoupení zahraničního hosta, paní Elisabeth Stampfl‐
Blaha, viceprezidentky Mezinárodní normalizační organizace  (ISO) pro  technické záležitosti. Díky v předstihu 
přeloženému textu jejího projevu a jeho promítání na pozadí pomocí velkoplošného projektoru, si projev mohli 
užít i ti, kteří nevládnou anglickým jazykem, v němž byl projev přednesen.
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8.3  Slavnostní setkání k 90.  výročí české
technické normalizace  spojené se  setkáním 
předsedů TNK

Dne  6.  12.  2012  se  uskutečnilo  v prosto‐
rách Betlémské kaple  na  pražském  Starém 
Městě slavnostní setkání při  příležitosti 
90. výročí české technické normalizace spojené
se  setkáním  předsedů TNK  a  předáváním  cen 
a  čestných  uznání Vladimíra  Lista a  čestných 
uznání předsedy Úřadu. 

Za  účasti  více  jak  200  pozvaných  hostů z řad 
předsedů TNK a zástupců CTN, čestných hostů, 
zástupců ústředních  správních  úřadů a  pra‐
covníků odboru  technické normalizace  Úřadu
a  za  skvělého  vedení moderátora  – Tomáše 
Černého, se odehrál slavnostní program tohoto 
dne.  Po  usazení a  uvítání hostů moderátor 
vyzval ke  krátkému proslovu doc.  Ing. Václava 
Jirovského,  CSc.,  proděkana  pro  rozvoj  a  vý‐
stavbu Fakulty dopravní ČVUT, spolupořadatele 
slavnostního  setkání,  který  krátce  pohovořil 
o  prostorách  Betlémské kaple  v níž se  akce 
odehrávala.  Poté již následovalo  uvítání
účastníků z úst  předsedy  Úřadu,  Ing.  Milana 
Holečka včetně krátkého úvodního odborného  
proslovu.  Po  jeho  skončení uvedl   moderátor
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formou současnou technickou normalizaci a vize pro následující období. Obsahově bylo završením vystoupení
předsedy Úřadu,  Ing. Milana Holečka, který pohovořil o  české technické normalizaci v kontextu evropského 
dění a výzev, které před českou technickou normalizací stojí.

Poté již následoval nejslavnostnější okamžik dne a vyvrcholení akce v podobě předávání cen. Postupně tak na 
podiu  defilovali  ocenění v  kategoriích   Čestná uznání předsedy  Úřadu,  a  to  v  pořadí Ing.  Immo Bellman, 
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Nutno poznamenat, že programem nás kromě
moderátora provázela  i audio a video projekce 
hlasu a fotografií Prof. Vladimíra Lista. Obě dvě
složky  byly  velmi  vhodně zakomponovány  do 
programu  a  vhodně navozovaly  jak  atmosféru 
slavnostní akce,  tak  i  sled  proslovů vystupu‐
jících.  Neméně významným  prvkem  oboha‐
cujícím celkový  dojem  bylo  začlenění kultur‐
ního programu  do  schématu  akce.  Osobnost 
houslového  virtuóza  Jaroslava  Svěceného 
a  jeho  tři  vstupy  byly  kulturním  vyvrcholením 
akce.  Mistr  prokázal  svůj  nesmírně široký 
rozhled  a  jeho  promluvy  o  historii  hudebních 
nástrojů,  vlastně popis  normalizace  v hudbě
byly  nesmírně obohacující.  Překvapením  pro 
účastníky  bylo  vystoupení mladé sopranistky, 
Markéty Mátlové,  která krásně rozezněla  svůj 
hlas  při  Dvořákově Rusalce,  ale  i  dalších 
vyhlášených písních – Ave Maria od Cacciniho
a La Traviaty od Verdiho.

Program  samozřejmě pokračoval  i  ve  své
předmětné stránce,  tedy  připravených  proje‐
vech zástupců Úřadu  a  partnerů.  Hned  po 
přestávce,  která program  rozdělovala  zhruba 
do  dvou,  stejně dlouhých  bloků,  následovalo 
vystoupení ředitele  Odboru  technické norma‐
lizace Úřadu,  Ing.  Jiřího  Kratochvíla,  který 
formou  rozhovoru  s moderátorem  akce, 
Tomášem Černým, probral populárně naučnou
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pan  František  Holec,  Ing.  Zdeněk  Klápa, 
Ing.  Ivana  Nováková,  Ing.  Jan  Sedláček, 
Ing. Lubomír Tichý a  Ing. Svatopluk Zídek,  jimž
byla předána krásná skleněná trofej a diplom. 
Poté následovali  ocenění Čestným  uznáním 
Vladimíra  Lista,  Ing.  Ludmila  Antošová,  Ing. 
Gustav  Chwistek,  Ing.  Pavel  Kulhánek,  Ing. 
Miroslav Kyncl, CSc., Doc. Ing. Zdeněk Matějka, 
DrSc.  a  Ing.  Jiří Novotný,  pro  něž bylo 
připraveno  ocenění v podobě zarámovaného 
čestného  uznání.  Nakonec  došlo  k ocenění
Cenou Vladimíra Lista, jejímiž držiteli se pro rok 
2012 stali RNDr.  Jaroslav Matějček, CSc. a  Ing. 
Miroslav  Staněk.  Oba  obdrželi  hlavní cenu, 
krásnou  vázu  s vyrytím  a  rovněž zarámované
diplomy.  Bohužel,  jak  to  tak  bývá,  akce  se 
nemohli zúčastnit všichni ocenění, proto na Ing. 
Martina Karfuse, CSc. a Ing. Jaroslav Páleníka –
oceněné Čestným  uznáním  předsedy,  bude 
jejich  cena  čekat  na  předání při  jiné vhodné
příležitosti,  stejně jako na  Ing. Otakara Kunce, 
oceněného  Cenou  Vladimíra  Lista a  Ing. 
Leopolda  Říčného,  oceněného  Čestným 
uznáním Vladimíra Lista.

Velmi příjemné setkání pak uzavřel závěrečným 
slovem předseda Úřadu, Ing. Milan Holeček, po 
kterém  následoval  malý  raut  pro  všechny 
přítomné.
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8.4    Záštita předsedy Úřadu

Předseda Úřadu převzal v roce 2012 záštitu nad pořádáním významných metrologických aktivit organizovaných 
Českou metrologickou společností.  Jednalo  se  o  21. mezinárodní konferenci  “Měřicí technika  pro  kontrolu 
jakosti“ a 14. fórum metrologů.
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sopranistka Markéta Mátlová

houslový virtuóz p. Jaroslav Svěcený a moderátor akce p. Tomáš Černý
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Příloha č. 1

Přehled zasedání

• 3.  zasedání Smíšené česko‐moldavské ko‐
mise pro hospodářskou, průmyslovou a vě‐
deckotechnickou spolupráci  se  konalo
v Praze  ve  dnech  21.–22.  2.  2012.  Na 
tomto zasedání bylo 22. 2. 2012 podepsáno
Memorandum o spolupráci. 

• 1.  zasedání Smíšeného  výboru  pro  hospo‐
dářský a  průmyslový  rozvoj  v Černé Hoře 
bylo  stanoveno  na  27.  a  28.  3.  2012
v Praze. Zástupci Úřadu se zasedání tohoto 
Smíšeného výboru neúčastnili.

• 1.  zasedání Smíšené česko‐alžírské komise 
pro  hospodářskou  a  průmyslovou  spolu‐
práci,  se  uskutečnilo  v  Praze  ve  dnech 
26.–27.  3.  2012.  Zástupci Úřadu  se  tohoto 
jednání neúčastnili.

• 4.  zasedání česko‐mongolského  míšeného
výboru na ministerské úrovni se uskutečnilo 
v Ulánbátaru v termínu 23.–26. 4. 2012 

• 3.  zasedání meziresortní česko‐albánské
Smíšené pracovní skupiny  při  příležitosti 
návštěvy  premiéra  Nečase  se  uskutečnilo
v Tiraně ve dnech 16. 4.–17. 4. 2012  a při
této  příležitosti  proběhla  návštěva  Make‐
donie (Skopje).

Přílohy

• 4. zasedání česko‐běloruské Smíšené komise pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci se konala 2.– 4. 5.
2012 v Minsku.  

• 1.  zasedání Smíšené komise Bosna a Hercegovina  se  konalo v Praze 16. 5. 2012. Podpisem  závěrečného
Protokolu  bylo  dohodnuto,  že  z prostředků ČRA  se  bude  realizovat  v termínu  od  dubna  2012  projekt
„Podpora aplikace zásad volného pohybu zboží a zvýšení bezpečnosti výrobků uváděných na  trh v Bosně
a Hercegovině“ (období 2012 – 2013). 

• 3.  zasedání česko‐vietnamské Smíšené komise pro hospodářský  rozvoj,  která proběhla  v Praze  ve dnech
4.– 5. 6. 2012.

• 6. zasedání česko‐kazachstánské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou
spolupráci se konalo v termínu od 11. 6.– 15. 6. 2012 v UST‐ KAMENOGORSK. Zástupci Úřadu  se  tohoto
jednání neúčastnili.

• 9.  zasedání česko‐indické Smíšené komise  pro  hospodářskou  spolupráci  na  úrovni  náměstků ministrů
průmyslu a obchodu se konalo v Brně v termínu 7.–11. 9. 2012. Zástupci Úřadu se jednání nezúčastnili.

• 6. zasedání Smíšené česko‐ukrajinské komise proběhlo ve dnech 1.–2. 10. 2012 v Praze.

• 6.  zasedání česko‐uzbecké Mezivládní komise  pro  hospodářskou,  průmyslovou  a  vědeckotechnickou
spolupráci  proběhlo  v Praze  v termínu  od  19.  11.–20.  11.  2012.  Zástupci  Úřadu  se  tohoto  jednání
neúčastnili.

• 7. zasedání česko‐bulharské Smíšené pracovní skupiny se konalo v Praze dne 26. 11. 2012. Zástupci Úřadu
se tohoto jednání neúčastnili.

• 8.  Zasedání mezivládní Komise  pro  hospodářskou,  průmyslovou  a  vědeckotechnickou  spolupráci  mezi
Českou republikou a Ruskou federací proběhlo v Kazani – Tatarstánu ve dnech 28. 11.–29. 11. 2012. 

• 6. zasedání Smíšeného česko‐srbského výboru pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci se konalo 
v Bělehradě ve dnech 11.–12. 2012.
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Příloha č. 2

Přehled akcí pro zahraniční partnery
V Praze  se v termínu od 23. 4.–27. 4. 2012 uskutečnil  studijní pobyt expertů z Arménie  (v  rámci programu 
TAIEX).  Studijní pobyt  se  věnoval  koordinaci  kvality,  infrastruktury  a provozu. Nosným  tématem byly  české
zkušenosti z oblasti normalizace, metrologie, technické regulace a posuzování shody.
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