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Plán standardizace – Program rozvoje zkušebnictví (PS – PRZ) na rok 2012 vychází z potřeb systému posuzování shody v regulované
sféře, zejména pak z potřeb zabezpečení činnosti autorizovaných osob, přičemž zohledňuje i potřeby zahraniční spolupráce.
PS – PRZ je rozčleněn do následujících částí:
Část 1 – Metodické zabezpečování jednotného postupu AO při posuzování shody výrobků podle platných nařízení vlády
Část 2 – Metodické zabezpečování jednotného postupu AO při posuzování shody výrobků, jejichž stanovení k posuzování shody je
připravováno
Část 3 – Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob
Část 4 – Mezinárodní spolupráce
Část 5 – Zdokonalování činnosti AO
Rezerva (R) – Úkoly přicházející v úvahu k řešení v rámci PS – PRZ v závislosti na výši finančních prostředků

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2012

Řešitel

Garant
ÚNMZ

Část 1. – Metodické zabezpečování jednotného postupu AO při posuzování shody výrobků podle platných nařízení vlády
12/1.1/204

Revize, případně aktualizace všech technických návodů pro jednotný postup
autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků uvedených v příloze č. 2
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

2012-11-30

235

AO 204

Pernička

12/1.2/204

Zpracování metodiky pro použití statistických metod při zkouškách způsobilosti AZL
podle ČSN EN ISO/IEC 17043 - 2010 a realizace školení pracovníků z řad AZL
na použití statistických metod při zkouškách způsobilosti

2012-10-31

110

AO 204

Šimková

12/1.3/216

Zpracování technického návodu a metodiky zkoušek pro „systémy pro ochranu
kabelových tras proti požáru“, při posuzování shody vybraných stavebních výrobků podle
NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.

2012-10-31

80

AO 216

Holušová

12/1.4/224

Zpracování metodiky stanovení tepelného výkonu a COP faktoru tepelných čerpadel

2012-07-31

100

AO 224

Ružička

a vytvoření univerzálního řídícího programu pro měření výkonových charakteristik

12/1.5/225

Zpracování metodiky posuzování skel s organickými fóliemi

2012-10-31

25

AO 225

Pernička

12/1.6/225

Zpracování metodiky pro posuzování skleněných obkladaček a velkoplošných
skleněných obkladů

2012-10-31

30

AO 225

Holušová

12/1.7/SZV

Stanovení metod zkoušení vlastností vybraných stavebních výrobků, nezbytných pro
splnění obecně technických požadavků pro výstavbu, při uplatnění šesti základních
požadavků kladených na stavbu dle směrnice 89/106 EHS (souhrn požadavků
stanovených v platných předpisech)

2012-11-30

80

SZV

Holušová

12/1.8/204

Optimalizovaný postup při posuzování shody výrobků, které jsou cíleně používány pro

2012-06-30

40

AO 204

Holušová
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Název úkolu
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Náklady
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sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci území postižených antropogenní
činností ve formě podkladu pro zpracování Technického návodu pro činnosti
autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle NV č. 163/2002
Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., č. TN 09.12.01
Celkem za rok 2012 8 úkolů za 700 tis. Kč
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Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2012

Řešitel

Garant
ÚNMZ

Část 2. – Metodické zabezpečování jednotného postupu AO při posuzování shody výrobků, jejichž stanovení k posuzování shody
je připravováno
V této části PS – PRZ není pro rok 2012 uplatňován žádný úkol

5

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2012

Řešitel

Garant
ÚNMZ

Část 3. – Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob
12/3.1/201

Koordinace činností osmi AO podle NV č. 17/2003 Sb., (el. zařízení nízkého napětí)
a zajišťování jednotnosti jejich výstupů s přihlédnutím ke specifické roli AO (např.
ve vztahu k ČOI), organizace minimálně dvou společných jednání

2012-10-31

50

AO 201

Brach

12/3.2/201

Koordinace činností šesti AO podle NV č. 616/2006 Sb., (EMC) a zajišťování
jednotnosti jejich výstupů s přihlédnutím ke specifické roli AO, organizace minimálně
dvou společných jednání

2012-10-31

50

AO 201

Budík

12/3.3/201

Koordinace činností tří AO podle NV č. 336/2004 Sb., (část aktivní zdravotnické
prostředky) a podle NV č. 154/2004 Sb. (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky)
a zajišťování jednotnosti jejich výstupů, organizace minimálně dvou společných jednání

2012-10-31

45

AO 201

Jedlička

12/3.4/202

Koordinace činností sedmi AO podle NV č. 20/2003 Sb., (jednoduché tlakové nádoby)
a podle NV č. 26/2003 Sb., ve znění NV č. 621/2004 Sb., (tlaková zařízení)
a zajišťování jednotnosti jejich výstupů, organizace minimálně dvou společných jednání

2012-10-31

85

AO 202

Floriánová

12/3.5/202

Koordinace činností šesti AO podle NV č. 176/2008 Sb., (strojní zařízení), a zajišťování
jednotnosti jejich postupů organizace minimálně dvou společných jednání

2012-11-30

60

AO 202

Včelová

12/3.6/204

Koordinace činností dvaceti AO podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005
Sb., (vybrané stavební výrobky) a zajišťování jednotnosti jejich výstupů, organizace
minimálně dvou společných jednání

2012-10-31

100

AO 204

Šimková

12/3.7/204

Koordinace činností devatenácti AO podle NV č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (stavební výrobky označované CE) a zajišťování jednotnosti výstupů,
organizace minimálně dvou společných jednání

2012-10-31

95

AO 204

Šimková
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12/3.8/211

Koordinace činností čtyř AO podle NV č. 173/1997 Sb., ve znění NV č. 174/1998 Sb.,
NV č. 78/1999 Sb., NV č. 323/2000 Sb., NV č. 329/2002 Sb., NV č. 88/2010, příloha
č. 2 poř. č. 6 – prostředky lidové zábavy, zajišťování jednotnosti jejich výstupů
a organizace minimálně dvou společných jednání

2012-10-31

40

AO 211

Havliš

12/3.9/211

Koordinace činností dvou AO podle NV č. 70/2002 Sb., (zařízení pro dopravu osob)
a zajišťování jednotnosti jejich výstupů, organizace minimálně dvou společných jednání

2012-10-31

20

AO 211

Jelínek

12/3.10/211

Koordinace činností čtyř AO podle NV č. 27/2003 Sb., ve znění NV č. 127/2004 Sb.
a 142/2008 Sb., (výtahy) a zajišťování jednotnosti jejich výstupů, organizace minimálně
dvou společných jednání

2012-11-30

40

AO 211

Včelová

12/3.11/211

Koordinace činností tří AO podle NV č. 208/2011 Sb. (přepravitelná tlaková zařízení)
a zajišťování jednotnosti jejich výstupů se zohledněním problematiky předpisů ADR
a RID, organizace minimálně dvou společných jednání

2012-10-31

45

AO 211

Floriánová

12/3.12/221

Koordinace činností tří AO podle NV č. 173/1997 Sb., ve znění NV č. 174/1998 Sb.,
NV č. 78/1999 Sb., NV č. 323/2000 Sb., NV č. 329/2002 Sb., NV č. 88/2010, příloha
č. 2, položka č. 1 – hasicí přístroje, č. 2 – hasiva, č. 3 – požární hadice, č. 4 – požární
proudnice a armatury a č. 5 a) - požární žebříky, organizace minimálně jednoho
společného jednání

2012-10-31

0
(rozpočtová
organizace)

AO 221

Havliš

12/3.13/224

Koordinace činností čtyř AO podle NV č. 86/2011 Sb., a zajišťování jednotnosti jejich
výstupů (hračky), organizace minimálně dvou společných jednání

2012-11-30

40

AO 224

Novák

12/3.14/224

Koordinace činností pěti AO podle NV č. 336/2004 Sb. (část neaktivní zdravotnické
prostředky) a pro zdravotnické prostředky s rizikem přenosu nákazy TSE na člověka
a zajišťování jednotnosti jejich výstupů, organizace minimálně dvou společných jednání

2012-10-31

50

AO 224

Jedlička
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Číslo úkolu

Název úkolu
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12/3.15/235

Koordinace činností sedmi AO podle NV č. 21/2003 Sb., (OOP) a zajišťování
jednotnosti jejich výstupů, organizace minimálně dvou společných jednání

2012-11-30

70

AO 235

Novák

12/3.16/248

Koordinace činností tří AO podle vyhlášky SÚJB č. 309/2005 Sb. a zajišťování
jednotnosti jejich výstupů, organizace minimálně dvou společných jednání

2012-11-30

30

AO 248

Budík

12/3.17/255

Koordinace činností pěti AO podle NV č. 9/2002 Sb., ve znění NV č. 342/2003 Sb.
a NV č. 198/2006 Sb., (emise hluku) a zajišťování jednotnosti jejich výstupů,
organizace minimálně dvou společných jednání

2012-11-30

50

AO 255

Havliš

12/3.18/258

Koordinace činností dvou AO podle NV č. 133/2005 Sb., (provozní a technická
propojenost evropského železničního systému) a zajišťování jednotnosti jejich výstupů,
organizace minimálně dvou společných jednání

2012-10-31

20

AO 258

Jelínek

Celkem za rok 2012 18 úkolů za 890 tis. Kč
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Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2012

Řešitel
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Část 4. – Mezinárodní spolupráce
12/4.1/201

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
2006/95/ES – zařízení nízkého napětí a aktivní účast zástupců notifikované osoby
na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-11-30

60

AO 201

Brach

12/4.2/201

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
2004/108/ES – elektromagnetická kompatibilita a aktivní účast zástupců notifikované
osoby na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-11-30

60

AO 201

Budík

12/4.3/201

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 93/42/EHS
- zdravotnické prostředky (speciálně aktivní) a 90/385/EHS – aktivní implantabilní
zdravotnické prostředky a aktivní účast zástupců notifikované osoby na minimálně dvou
zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-11-30

70

AO 201

Jedlička

12/4.4/202

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinami notifikovaných osob pro směrnici
2009/142/ES – spotřebiče plynných paliv a 92/42/EHS - účinnost teplovodních kotlů
a aktivní účast zástupců notifikovaných osob na minimálně dvou společných zasedáních
této skupiny v roce 2012

2012-11-30

70

AO 202

Petřík

12/4.5/202

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 97/23/ES –
tlaková zařízení a 2009/105/ES (87/404/ES) – jednoduché tlakové nádoby a aktivní účast
zástupců notifikované osoby na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-10-31

70

AO 202

Floriánová
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Název úkolu
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za rok
2012
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ÚNMZ

12/4.6/202

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
2006/42/ES – strojní zařízení a aktivní účast zástupců notifikované osoby na minimálně
dvou zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-11-30

60

AO 202

Včelová

12/4.7/204

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
89/106/EHS - stavební výrobky a aktivní účast zástupců notifikované osoby
na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-11-30

60

AO 204

Holušová

12/4.8/210

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 94/9/ES –
zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
a aktivní účast zástupců notifikované osoby na jednom zasedání této skupiny v roce
2012

2012-11-30

35

AO 210

Havliš

12/4.9/211

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 2000/9/ES
– zařízení pro dopravu osob (lanovky a vleky) a aktivní účast zástupců notifikované
osoby na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-11-30

60

AO 211

Jelínek

12/4.10/211

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 95/16/ES –
výtahy a aktivní účast zástupců notifikované osoby na minimálně dvou zasedáních této
skupiny v roce 2012

2012-11-30

60

AO 211

Včelová

12/4.11/214

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 93/15/EHS
– výbušniny pro civilní použití a aktivní účast zástupců notifikované osoby
na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-10-31

60

AO 214

Havliš

12/4.12/224

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 93/42/EHS
– zdravotnické prostředky (spec. neaktivní) a 98/79/ES – diagnostické zdravotnické
prostředky in-vitro a aktivní účast zástupců notifikované osoby na minimálně dvou
zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-11-30

70

AO 224

Jedlička
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Číslo úkolu

Název úkolu
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za rok
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Řešitel
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12/4.13/224

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
2009/48/ES – bezpečnost hraček a aktivní účast zástupců notifikované osoby
na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-11-30

60

AO 224

Novák

12/4.14/235

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
89/686/EHS – OOP a aktivní účast zástupců notifikované osoby na jednom zasedání této
skupiny v roce 2012

2012-10-31

35

AO 235

Novák

12/4.15/250

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
2009/23/ES – váhy s neautomatickou činností a aktivní účast zástupců notifikované
osoby na jednom zasedání této skupiny v roce 2012

2012-11-30

35

AO 250

Jedlička

12/4.16/255

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
2000/14/ES – emise hluku a aktivní účast zástupců notifikované osoby na jednom
zasedání této skupiny v roce 2012

2012-11-30

35

AO 255

Havliš

12/4.17/250

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 1999/5/ES
– rádiová a telekomunikační koncová zařízení a aktivní účast zástupců notifikované
osoby na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-11-30

60

AO 250

Budík

12/4.18/258

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob NB-RAIL podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (o interoperabilitě), čl. 28, odst. 5
a aktivní účast zástupců notifikované osoby na dvou plenárních zasedáních této skupiny
v roce 2012

2012-11-30

60

AO 258

Jelínek

12/4.19/202

Působení v rámci Pracovní skupiny ke směrnici 2009/142/ES pro spotřebiče plynných
paliv, spolupráce s ÚNMZ a aktivní účast na dvou zasedáních

2012-11-30

60

AO 202

Petřík
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12/4.20/210

Působení v rámci Stálého výboru ATEX ke směrnici 94/9/ES, spolupráce s ÚNMZ
a aktivní účast na jednom zasedání v roce 2012

2012-11-30

35

AO 210

Havliš

12/4.21/211

Působení v rámci Stálého výboru ke směrnici 95/16//ES pro výtahy, spolupráce s ÚNMZ
a aktivní účast na dvou zasedáních v roce 2012

2012-11-30

60

AO 211

Včelová

12/4.22/202

Působení v rámci směrnice 2009/142/ES pro spotřebiče plynných paliv (GAD-AC)
a aktivní účast na dvou zasedáních této skupiny

2012-11-30

60

AO 202

Petřík

12/4.23/202

Působení v rámci pracovní skupiny WPG (Working Party Guidelines group) ke směrnici
97/23/ES (tlaková zařízení) a aktivní účast na dvou zasedáních této skupiny

2012-10-31

60

AO 202

Floriánová

12/4.24/248

Spolupráce s pracovní skupinou pro materiály WPM (Working Party Materials group)
ke směrnici 97/23/ES (tlaková zařízení) a zajišťování kontaktního místa EAM (European
Approval for Materials) a aktivní účast na dvou zasedáních této skupiny

2012-11-30

60

AO 248

Floriánová

12/4.25/202

Zapojení do činnosti CEOC (organizace zkušebních, certifikačních a inspekčních
organizací), aktivní účast na zasedáních a přenášení informací z těchto zasedání
na zainteresované subjekty

2012-10-31

50

AO 202

Floriánová

12/4.26/210

Působení v mezinárodním systému IECEx pro zařízení do prostředí s nebezpečím
výbuchu, aktivní účast na zasedání a přenášení informací z těchto zasedání
na zainteresované subjekty

2012-11-30

50

AO 210

Havliš

12/4.27/216

Působení v rámci Evropské skupiny oficiálních laboratoří pro požární zkoušení
(EGOLF), aktivní účast na zasedáních a přenášení informací z těchto zasedání na
zainteresované subjekty

2012-11-30

50

AO 216

Pernička
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12/4.28/201

Zapojení zkušební laboratoře EZÚ do řešení technických problémů v rámci komise
technických laboratoří – CTL systému CB (notifikované orgány dle 2006/95/ES)
a zajištění interpretačních dokumentů pro činnost reprezentanta za ČR v systému IECEE,
účast na zasedání a přenášení informací z těchto zasedání na zainteresované subjekty

2012-10-31

50

AO 201

Brach

12/4.29/255

Činnost v mezinárodním certifikačním systému OECD a přenášení informací z těchto
zasedání na zainteresované subjekty

2012-11-30

50

AO 255

Včelová

12/4.30/204

Působení ve vertikálních a horizontálních sektorových skupinách (skupiny
notifikovaných osob) pro směrnici 89/106/EHS pro stavební výrobky a aktivní účast
na jejich zasedáních

2012-11-30

280

AO 204

Ružička

12/4.31/214

Působení v rámci vertikální skupiny notifikovaných osob pro směrnici 89/686/EHS
pro OOP (VG 11 – ochrana proti pádu z výšky) a aktivní účast na jednání

2012-11-30

20

AO 214

Novák

12/4.32/224

Působení v rámci vertikální skupiny notifikovaných osob pro směrnici 89/686/EHS
pro OOP (VG 5 – ochranné oděvy, ochrana rukou a paží) a aktivní účast na jednání

2012-10-31

20

AO 224

Novák

12/4.33/224

Působení v rámci vertikální skupiny notifikovaných osob pro směrnici 89/686/EHS
pro OOP (VG 9 – ochranné oděvy pro motocyklisty a sportovní chrániče) a aktivní účast
na jednání

2012-10-31

20

AO 224

Novák

12/4.34/235

Působení v rámci vertikální skupiny notifikovaných osob pro směrnici 89/686/EHS
pro OOP (VG 2 – ochrana dýchacích orgánů) a aktivní účast na jednání

2012-10-31

20

AO 235

Novák

12/4.35/224

Působení v rámci vertikální skupiny notifikovaných osob pro směrnici 89/686/EHS
pro OOP (VG3 - ochrana očí) a aktivní účast na jednání

2012-11-30

20

AO 224

Novák

12/4.36/253

Působení v rámci vertikální skupiny notifikovaných osob pro směrnici 89/686/ EHS
pro OOP (VG 8 – záchranné vesty) a aktivní účast na jednání

2012-10-31

20

AO 253

Novák
13

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2012

Řešitel

Garant
ÚNMZ

12/4.37/224

Působení v rámci vertikální skupiny notifikovaných osob pro směrnici 89/686/EHS
pro OOP (VG 10 – ochrana nohou a chodidel) a aktivní účast na jednání

2012-10-31

20

AO 224

Novák

12/4.38/258

Zajištění trvalé spolupráce s pracovními podskupinami pro koordinaci notifikovaných
osob podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES, čl. 28, odst. 5
a aktivní účast na zasedáních těchto podskupin (NB-RAIL) v roce 2012

2012-11-30

160

AO 258

Jelínek

12/4.39/202

Aktivní účast na zasedání pracovní skupiny WG pro strojní zařízení ustavené v rámci
NB - Machinery

2012-11-30

20

AO 202

Včelová

12/4.40/204

Účast na jednání pracovních skupin EOTA. Součinnost na úrovni pracovních skupin
(WG) a projekčních týmů (PT)

2012-11-30

80

AO 204

Pernička

12/4.41/204

Činnost zástupce ČR v řídících strukturách EOTA (Výkonný výbor, Technický výbor,
předsednictví pracovní skupině EOTA č. 04.04/11)

2012-11-30

110

AO 204

Pernička

12/4.42/
EUROLAB-CZ

Zastoupení českých subjektů posuzujících shodu v řídicí struktuře EUROLAB

2012-11-30

70

EUROLAB
-CZ

Mlejnek

12/4.43/
EUROLAB-CZ

Zastoupení českých subjektů posuzujících shodu v základních pracovních komisích
TCQA (Technical Committee for Quality Assurance) a JTC PTC (Joint Technical
Committee on Product Testing and Certification) EUROLAB

2012-11-30

70

EUROLAB
-CZ

Mlejnek

12/4.44/
EUROLAB-CZ

Příprava zasedání valného shromáždění a doprovodného programu Eurolab aisbl.,
konaného ve dnech 18. – 20. 4. 2012 v Praze

2012-06-30

90

EUROLAB
-CZ

Mlejnek

12/4.45/AAAO

Příprava jednání Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti technické normalizace,
metrologie a posuzování shody Rusko – Česká republika

2012-10-31

95

AAAO

Petřík

14

Číslo úkolu

Celkem za rok 2012

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2012

Řešitel

Garant
ÚNMZ

45 úkolů za 2 720 tis. Kč

15

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2012

Řešitel

Garant
ÚNMZ

Část 5. – Zdokonalování činnosti AO
12/5.1/214

Organizace mezinárodních porovnání postupů a metod jednotlivých notifikovaných osob
při posuzování shody výbušnin pro civilní použití a vlastní účast – II. etapa

2012-06-30

70

AO 214

Havliš

12/5.2/224

Porovnávání postupů a metod jednotlivých zkušebních organizací v oblasti „Zařízení
dětských hřišť (NV č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se zaměřením na
herní prvky a kvalitu povrchů z hlediska bezpečnosti“ se zahrnutím zahraničních
subjektů)“

2012-11-30

60

AO 224

Havliš

12/5.3/224

Porovnání postupů a metod užívaných autorizovanými osobami při posuzování shody
stanovených výrobků: zkoušení ochranných nátěrů a povrchových úprav stavebních hmot

2012-11-30

80

AO 224

Ružička

12/5.4/253

Porovnání postupů a metod vyskytujících se u NB v souvislosti s posuzováním shody
stanovených výrobků podle harmonizované normy ČSN ETSI EN 300 328 V1.7.1

2012-11-30

95

AO 253

Budík

12/5.5/214

Udržování, aktualizace a zveřejňování databáze ES certifikátů - výbušniny pro civilní
použití (NV č.358/2001 Sb., ve znění NV č. 416/2003 Sb.)

2012-10-31

30

AO 214

Havliš

12/5.6/216

Udržování, aktualizace a úpravy databáze požární klasifikace stavebních výrobků

2012-10-31

50

AO 216

Pernička

12/5.7/224

Zajištění expertní a technické podpory při správě české části Evropské databáze
nebezpečných látek ve stavebních výrobcích (CP-DS) – etapa IV

2012-10-31

80

AO 224

Ružička

12/5.8/235

Udržování, aktualizace a zveřejňování databáze certifikátů osobních ochranných
prostředků (NV č. 21/2003 Sb.)

2012-10-31

30

AO 235

Novák

12/5.9/224

Zajištění pravidelné měsíční aktualizace kapitoly I, II a III Informačního portálu
specializovaného na právní a technické dokumenty v oblasti uvádění stavebních výrobků
na jednotný evropský trh

2012-10-31

210

AO 224

Ružička

16

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2012

Řešitel

Garant
ÚNMZ

60

AAAO

Hradecká

2012-11-30

95

AAAO

Petřík

Příprava kurzů posuzování shody pro pracovníky AO/NB. Etapa 3 – stavební výrobky základní obecný kurz

2012-11-30

95

AAAO

Petřík

Vypracování podkladů pro posuzování subjektů, které hodlají požádat o statut
oznámeného subjektu v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 305/2011 (nařízení o stavebních výrobcích), se zohledněním „Informace ÚNMZ a ČIA
k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci“

2012-11-30

125

ČIA

Petřík

Číslo úkolu

Název úkolu

12/5.10/AAAO

Zprávy z EU – informační podpora národního systému posuzování shody výrobků v ČR
– pokračování

2012-10-31

12/5.11/AAAO

Příprava kurzů posuzování shody pro pracovníky AO/NB. Etapa 2 – základní obecný
kurz – pokračování

12/5.12/AAAO

12/5.13/ČIA

Celkem za rok 2012

13 úkolů za 1 080 tis. Kč

17

Číslo úkolu

Datum
ukončení

Název úkolu

Náklady
v tis. Kč
za rok
2012

Řešitel

Garant
ÚNMZ

Rezerva
Náklady u níže zařazených úkolů jsou uvedeny podle původních návrhů cen v nabídkových listech řešitelů. V případě
zařazení úkolů do PS–PRZ budou znovu přezkoumány náklady na každý úkol zvlášť.
Část 1. – Metodická zabezpečení posuzování shody výrobků podle platných nařízení vlády
Zpracování metodiky zkoušení tepelné vodivosti dřevěných částí oken a dveří (otvorové
výplně staveb)

2012-10-31

100

AO 209

Holušová

Zpracování metodiky posuzování hygienické nezávadnosti osobních ochranných
prostředků ve smyslu NV č. 21/2003 Sb. - aktualizace

2012-10-31

60

AO 224

Novák

Zpracování metodiky provádění zkoušek vybraných OPP z hlediska jejich materiálových
a pevnostních požadavků

2012-10-31

95

AO 253

Novák

Zpracování metodiky provádění zkoušek autonomních dýchacích přístrojů s otevřeným
okruhem na stlačený vzduch podle harmonizované normy ČSN EN 250:2000 pro účely
posuzování jejich shody se základními požadavky NV č. 21/2003 Sb.

2012-10-31

95

AO 253

Novák

Vymezení národní úrovně oprávněného zájmu pro naplnění 7. základního požadavku ve
smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích

2012-11-19

135

AO 227

Šimková

2012-11-30

80

AO 224

Ružička

Část 5. – Zdokonalování činnosti AO
Porovnání postupů a metod užívaných autorizovanými osobami při posuzování shody
stanovených výrobků: zateplovací systémy

18

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2012

Porovnání postupů a metod vyskytujících se u NB v souvislosti s posuzováním shody
stanovených výrobků podle harmonizované normy ČSN EN 61000-3-2:2006 ed. 3:2006
a jejích změn A1, A2

2012-10-31

Porovnání zkoušek kompenzátoru vztlaku podle normy ČSN EN 1809 Potápěčská
výzbroj – Kompenzátor vztlaku – Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Řešitel

Garant
ÚNMZ

95

AO 253

Budík

2012-10-31

98

AO 253

Novák

Mezinárodní spolupráce s Republikou Tádžikistán v oblasti hodnocení shody výrobků a
spolupráce při výchově auditorů,certifikace mezinárodních systémů řízení dle ISO

2012-06-30

200

AO 204

Petřík

Sjednocení postupů AO, kontrolních orgánů a výrobců při posuzování bezpečnosti
hraček na základě zpřístupnění „Guidance dokumentů“ EU jejich překladem do českého
jazyka

2012-10-31

60

AO 204

Novák

Číslo úkolu

Název úkolu

Celkem za rok 2012

10 úkolů za 1 018 tis. Kč

19

Přehled nákladů na jednotlivé části PS – PRZ

Část 1.

Metodické zabezpečování jednotného postupu AO při posuzování shody výrobků podle platných nařízení vlády

Část 2.

Metodické zabezpečování jednotného postupu AO při posuzování shody výrobků, jejichž stanovení k posuzování
shody je připravováno

Část 3.

Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob

Část 4.

Mezinárodní spolupráce

2 720 tis. Kč

Část 5.

Zdokonalování činnosti AO

1 080 tis. Kč

700 tis. Kč
0 Kč
890 tis. Kč

5 390 tis. Kč

Celkem

Poznámka: z celkově plánované částky 5.500 tis. Kč zahrnuje přehled pouze úkoly ve výši 5 390 tis. Kč. V základní části plánu nejsou
zahrnuty přecházející úkoly z roku 2011 v celkové výši 110 tis. Kč.

Rok 2012
Rok 2011
Celkem

5 390 tis. Kč
110 tis. Kč
5 500 tis. Kč

03576/4100/2012-002

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII
A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

PLÁN STANDARDIZACE
PROGRAM ROZVOJE ZKUŠEBNICTVÍ
NA ROK 2012
(dodatek č. 1)

Předkládá:

Ing. Viktor Brach
ředitel odboru státního zkušebnictví

Schválil:

Ing. Milan Holeček
předseda

10. července 2012

Číslo
úkolu

Název úkolu

Původní
datum
ukončení

Upravené
datum
ukončení

Původní
náklady
v tis. Kč

Upravené
náklady
v tis. Kč

Řešitel

Poznámka

Úpravy

ást Část 1. – Metodické zabezpečování jednotného postupu AO při posuzování shody výrobků podle platných nařízení vlády
12/1.8/204

Optimalizovaný postup při posuzování shody výrobků, 2012-06-30 2012-09-30
které jsou cíleně používány pro sanaci a tvarování
terénu pro budoucí rekultivaci území postižených
antropogenní činností ve formě podkladu pro
zpracování Technického návodu pro činnosti
autorizovaných osob při posuzování shody stavebních
výrobků podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.
312/2005 Sb., č. TN 09.12.01

AO 204

úprava termínu

AO 224

úprava názvu, specifikace
a snížení ceny

Část 4 . – Mezinárodní spolupráce
12/4.13/224

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou
notifikovaných osob pro směrnici 2009/48//ES –
bezpečnost hraček a aktivní účast zástupců
notifikované osoby na dvou zasedáních této skupiny
v roce 2012

60

35

2

03576/4100/2012-003

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII
A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

PLÁN STANDARDIZACE
PROGRAM ROZVOJE ZKUŠEBNICTVÍ
NA ROK 2012
(dodatek č. 2)

Předkládá:

Ing. Viktor Brach
ředitel odboru státního zkušebnictví

Schválil:

Ing. Milan Holeček
předseda

16. srpna 2012

Číslo
úkolu

Název úkolu

Původní
datum
ukončení

Upravené
datum
ukončení

Původní
náklady
v tis. Kč

Upravené
náklady
v tis. Kč

Řešitel

Poznámka

AO 211

úprava termínu

AO 214

úprava názvu, specifikace
a snížení ceny

Úpravy

ást Část 3. – Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob
12/3.8/211

Koordinace činností čtyř AO podle NV č. 173/1997 2012-10-31 2012-11-30
Sb., ve znění NV č. 174/1998 Sb., NV č. 78/1999 Sb.,
NV č. 323/2000 Sb., NV č. 329/2002 Sb., NV
č. 88/2010, příloha č. 2 poř. č. 6 – prostředky lidové
zábavy, zajišťování jednotnosti jejich výstupů
a organizace minimálně dvou společných jednání

Část 4 . – Mezinárodní spolupráce
12/4.11/214

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou
notifikovaných osob pro směrnici 93/15/EHS –
výbušniny pro civilní použití a aktivní účast zástupců
notifikované osoby na minimálně dvou zasedáních
této skupiny v roce 2012
Upravený název: Zabezpečení trvalé spolupráce
se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
93/15/EHS – výbušniny pro civilní použití a aktivní
účast zástupců notifikované osoby na jednom zasedání
této skupiny v roce 2012

60

35

2

03576/4100/2012-004

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII
A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

PLÁN STANDARDIZACE
PROGRAM ROZVOJE ZKUŠEBNICTVÍ
NA ROK 2012
(dodatek č. 3)

Předkládá:

Ing. Viktor Brach
ředitel odboru státního zkušebnictví

Schválil:

Ing. Milan Holeček
předseda

5. listopadu 2012

Číslo
úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady v tis.
Kč
za rok 2012

Řešitel

Garant

2012-30-11

35

AO 262

Jelínek

Zařazení nového úkolu
Část 4. – Mezinárodní spolupráce
12/4.46/262

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
94/25/ES – rekreační plavidla ve znění směrnice 2003/44/ES a aktivní účast
zástupců notifikované osoby na jednom zasedání této skupiny v roce 2012

Odstoupení od smlouvy řešitelem
Část 4. – Mezinárodní spolupráce
12/4.1/201

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
2006/95/ES – zařízení nízkého napětí a aktivní účast zástupců notifikované osoby
na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2012

2012-11-30

60

AO 201

Brach

12/4.35/224

Působení v rámci vertikální skupiny notifikovaných osob pro směrnici 89/686/EHS
pro OOP (VG3 - ochrana očí) a aktivní účast na jednání

2012-11-30

20

AO 224

Novák

2

Číslo
úkolu

Název úkolu

Původní
datum
ukončení

Upravené
datum
ukončení

Původní
náklady
v tis. Kč

Upravené
náklady
v tis. Kč

Řešitel

Poznámka

Úpravy
Část 1. – Metodické zabezpečování jednotného postupu AO při posuzování shody výrobků podle platných nařízení vlády
12/1.8/204

2012-09-30
Optimalizovaný postup při posuzování shody výrobků,
které jsou cíleně používány pro sanaci a tvarování terénu
pro budoucí rekultivaci území postižených antropogenní
činností ve formě podkladu pro zpracování Technického
návodu pro činnosti autorizovaných osob při posuzování
shody stavebních výrobků podle NV č. 163/2002 Sb., ve
znění NV č. 312/2005 Sb., č. TN 09.12.01

AO 204

úprava termínu

2012-11-30

AO 211

úprava termínu

2012-10-31

ást Část 3. – Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob
12/3.9/211

Koordinace činností dvou AO podle NV č. 70/2002 Sb., 2012-10-31
(zařízení pro dopravu osob) a zajišťování jednotnosti
jejich výstupů, organizace minimálně dvou společných
jednání

Část 4 . – Mezinárodní spolupráce
12/4.2/201

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných 2012-11-30
osob pro směrnici 2004/108/ES – elektromagnetická
kompatibilita a aktivní účast zástupců notifikované osoby
na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2012

2013-02-28

AO 201

úprava termínu

12/4.6/202

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných 2012-11-30
osob pro směrnici 2006/42/ES – strojní zařízení a aktivní
účast zástupců notifikované osoby na minimálně dvou
zasedáních této skupiny v roce 2012

2013-02-28

AO 202

úprava termínu
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Číslo
úkolu

Název úkolu

Původní
datum
ukončení

Upravené
datum
ukončení

Původní
náklady
v tis. Kč

Upravené
náklady
v tis. Kč

Řešitel

Poznámka

12/4.17/250

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných 2012-11-30
osob pro směrnici 1999/5/ES – rádiová a telekomunikační
koncová zařízení a aktivní účast zástupců notifikované
osoby na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce
2012

2013-02-28

AO 250

úprava termínu

12/4.33/224

Působení v rámci vertikální skupiny notifikovaných osob 2012-10-31
pro směrnici 89/686/EHS pro OOP (VG 9 – ochranné
oděvy pro motocyklisty a sportovní chrániče) a aktivní
účast na jednání

2012-11-30

AO 224

úprava termínu
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Číslo
úkolu

Název úkolu

Původní
datum
ukončení

Upravené
datum
ukončení

Původní
náklady
v tis. Kč

Upravené
náklady
v tis. Kč

Řešitel

Poznámka

AO 202

úprava termínu

AO 211

úprava názvu,
specifikace, ceny
a termínu

AO 202

úprava termínu

Úpravy
Část 4 . – Mezinárodní spolupráce
12/4.4/202

Zabezpečení
trvalé
spolupráce
se
skupinami 2012-11-30
notifikovaných osob pro směrnici 2009/142/ES –
spotřebiče plynných paliv a 92/42/EHS - účinnost
teplovodních
kotlů
a aktivní
účast
zástupců
notifikovaných osob na minimálně dvou společných
zasedáních této skupiny v roce 2012

2013-02-28

12/4.21/211

Působení v rámci Stálého výboru ke směrnici 95/16//ES 2012-11-30
pro výtahy, spolupráce s ÚNMZ a aktivní účast na dvou
zasedáních v roce 2012
Upravený název: Působení v rámci Stálého výboru
ke směrnici 95/16//ES pro výtahy, spolupráce s ÚNMZ
a aktivní účast na jednom zasedání v roce 2012

2013-02-28

12/4.22/202

Působení v rámci směrnice 2009/142/ES pro spotřebiče 2012-11-30
plynných paliv (GAD-AC) a aktivní účast na dvou
zasedáních této skupiny

2013-02-28

60

30
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ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII
A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ
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ředitel odboru státního zkušebnictví

Schválil:
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Číslo
úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady v tis.
Kč
za rok 2012

Řešitel

Garant

2012-11-30

20

AO 224

Novák

Odstoupení od smlouvy řešitelem
Část 4. – Mezinárodní spolupráce
12/4.33/224

Působení v rámci vertikální skupiny notifikovaných osob pro směrnici 89/686/EHS
pro OOP (VG 9 – ochranné oděvy pro motocyklisty a sportovní chrániče) a aktivní
účast na jednání

2

