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Plán standardizace – Program rozvoje zkušebnictví (PS – PRZ) na rok 2015 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 Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

Část 1. – Metodické zabezpečování jednotného postupu AO při posuzování shody výrobků podle platných nařízení vlády
15/1.1/204

Revize všech (cca 500-ti) 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, a jejich případná aktualizace

2015-11-30

270

AO 204

Pernička

15/1.2/204

Návrh přílohy č. 2 k novele Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.

2015-06-30

80

AO 204

Holušová

15/1.3/204

Připomínkování draftů Evropských dokumentů pro posuzování (EAD). Překlady názvů
Evropských dokumentů pro posuzování (EAD)

2015-10-31

230

AO 204

Pernička

15/1.4/204

Příprava Evropských dokumentů pro posuzování (EAD)

2015-11-30

180

AO 204

Pernička

15/1.5/212

Vypracování metodiky ke stanovení výsledné hodnoty tepelné vodivosti kruhových
tepelných izolací pro oblast vyšších teplot

2015-11-30

50

AO 212

Pernička

15/1.6/225

Zpracování metodiky pro posuzování shody výrobků ze spékaného skla

2015-10-31

30

AO 225

Pernička

Celkem za rok 2015 6 úkolů za 840 tis. Kč
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Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

Část 2. – Metodické zabezpečování jednotného postupu AO při posuzování shody výrobků, jejichž stanovení k posuzování shody
je připravováno
15/2.1/201

Příprava na metodické zabezpečení při posuzování shody v oblasti elektromobility

2015-11-30

50

AO 201

Budík

Celkem za rok 2015 1 úkol za 50 tis. Kč
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Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

Část 3. – Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob
15/3.1/201

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností šesti 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

2015-10-31

40

AO 201

Budík

15/3.2/201

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

2015-10-31

75

AO 201

Budík

15/3.3/201

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností dvou 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

2015-10-31

60

AO 201

Sopko

15/3.4/202

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností devíti 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

2015-11-30

95

AO 202

Turza

15/3.5/202

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností sedmi AO podle NV č. 176/2008 Sb.
(strojní zařízení) a zajišťování jednotnosti jejich výstupů, organizace minimálně dvou
společných jednání

2015-11-30

85

AO 202

Včelová

15/3.6/204

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci 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

2015-10-31

130

AO 204

Holušová
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Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

15/3.7/211

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

2015-11-30

60

AO 211

Hotovcová

15/3.8/211

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci 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

2015-11-30

70

AO 211

Hotovcová

15/3.9/211

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností šesti 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

2015-11-13

80

AO 211

Turza

15/3.10/211

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci 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) a zajišťování jednotnosti
jejich výstupů, organizace minimálně dvou společných jednání

2015-11-30

70

AO 211

Havliš

15/3.11/221

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci 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, 4 - požární proudnice a armatury a č. 5a) - požární žebříky, organizace
minimálně jednoho společného jednání

2015-10-31

0

AO 221

Havliš

15/3.12/224

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

2015-11-15

70

AO 224

Novák
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Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

15/3.13/224

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností dvou 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

2015-11-15

60

AO 224

Sopko

15/3.14/235

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

2015-11-15

85

AO 235

Sopko

15/3.15/248

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností tří AO podle vyhlášky SÚJB č. 309/2005
Sb. a zajišťování jednotnosti jejich výstupů, organizace minimálně dvou společných
jednání

2015-11-30

65

AO 248

Budík

15/3.16/255

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci 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

2015-11-30

75

AO 255

Havliš

15/3.17/258

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností tří AO podle NV č. 133/2005 Sb. (provozní
a technická propojenost evropského železničního systému) a zajišťování jednotnosti
jejich výstupů, organizace minimálně jednoho společného jednání

2015-10-31

40

AO 258

Lichtenbergová

Celkem za rok 2015 17 úkolů za 1 160 tis. Kč
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Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

Část 4. – Mezinárodní spolupráce
15/4.1/201

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 2015

2015-11-30

40

AO 201

Budík

15/4.2/201

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 93/42/EHS
(zdravotnické prostředky - speciálně aktivní) a směrnici 90/385/EHS
(aktivní
implantabilní zdravotnické prostředky) a aktivní účast zástupců notifikované osoby
na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2015

2015-11-30

90

AO 201

Sopko

15/4.3/202

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinami notifikovaných osob pro směrnici
2009/142/ES (spotřebiče plynných paliv) a směrnici 92/42/EHS (účinnost teplovodních
kotlů) a aktivní účast zástupců notifikované osoby na minimálně dvou společných
zasedáních této skupiny v roce 2015

2015-11-30

90

AO 202

odbor 4000

15/4.4/202

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 97/23/ES
(tlaková zařízení) a směrnici 2009/105/ES (87/404/ES) (jednoduché tlakové nádoby)
a aktivní účast zástupců notifikované osoby na minimálně dvou zasedáních této skupiny
v roce 2015

2015-11-13

90

AO 202

Turza

15/4.5/202

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 2015

2015-11-30

70

AO 202

Včelová

15/4.6/204

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou oznámených subjektů pro nařízení EP a Rady
(EU) č. 305/2011/EU - stavební výrobky a aktivní účast zástupce notifikovaných osob na
minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2015

2015-11-30

70

AO 204

Holušová
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Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

15/4.7/204

Zajištění pravidelného přenosu informací o předmětu a výsledcích jednání skupiny
oznámených subjektů. Organizace minimálně dvou koordinačních jednání českých
oznámených subjektů (ČOS)

2015-10-31

165

AO 204

Holušová

15/4.8/210

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 2015

2015-12-08

45

AO 210

Havliš

15/4.9/211

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 2015

2015-11-30

70

AO 211

Hotovcová

15/4.10/211

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici
2010/35/EU (přepravitelná tlaková zařízení) a aktivní účast zástupců notifikované osoby
na jednom zasedání této skupiny v roce 2015

2015-11-13

35

AO 211

Turza

15/4.11/211

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 2015

2015-11-30

70

AO 211

Hotovcová

15/4.12/214

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 2015

2015-10-31

45

AO 214

Havliš

15/4.13/224

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 93/42/EHS
(zdravotnické prostředky - spec. neaktivní) a směrnici 98/79/ES (diagnostické
zdravotnické prostředky in-vitro) a aktivní účast zástupců notifikované osoby
na minimálně dvou zasedáních této skupiny v roce 2015

2015-11-30

90

AO 224

Sopko

9

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

15/4.14/224

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 2015

2015-11-20

70

AO 224

Novák

15/4.15/235

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 2015

2015-11-30

45

AO 235

Sopko

15/4.16/250

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 2015

2015-11-30

45

AO 250

Havliš

15/4.17/255

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 2015

2015-11-30

45

AO 255

Havliš

15/4.18/250

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 2015

2015-11-30

70

AO 250

Budík

15/4.19/258

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob NB-RAIL podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (o interoperabilitě železničního
systému ve Společenství), čl. 28, odst. 5 a aktivní účast zástupců notifikované osoby
na třech plenárních zasedáních této skupiny v roce 2015

2015-11-30

95

AO 258

Lichtenbergová

15/4.20/262

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 94/25/ES,
ve znění směrnice 2003/44/ES (rekreační plavidla) a aktivní účast zástupců notifikované
osoby na třech zasedáních této skupiny v roce 2015

2015-10-31

100

AO 262

Lichtenbergová
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Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

15/4.21/266

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 96/98/EC
(námořní zařízení) a aktivní účast zástupců notifikované osoby na minimálně dvou
zasedáních této skupiny v roce 2015

2015-11-30

70

AO 266

Lichtenbergová

15/4.22/202

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

2015-11-30

60

AO 202

odbor 4000

15/4.23/202

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

2015-11-13

60

AO 202

Turza

15/4.24/248

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

2015-11-13

60

AO 248

Turza

15/4.25/202

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

2015-11-13

60

AO 202

Turza

15/4.26/
EUROLAB-CZ

Zastoupení v základních pracovních komisích TCQA a JTC PTC EUROLAB/CEOC

2015-11-30

80

EURO
LABCZ

odbor 4000

15/4.27/
EUROLAB-CZ

Zastoupení českých subjektů posuzujících shodu v řídící struktuře EUROLAB aisbl na
úrovni prezidenta této organizace

2015-11-30

40

EURO
LABCZ

odbor 4000

15/4.28/204

Předsednictví v pracovní skupině pro přípravu EAD Development Project reference 1404-0083-04.04 (konverze ETAG 004) External Thermal Insulation Composite Systems
with Rendering/ Vnější kompozitní tepelně izolační systémy s omítkou

2015-11-30

80

AO 204

Holušová
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Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

15/4.29/210

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

2015-11-30

60

AO 210

Havliš

15/4.30/216

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

2015-11-30

60

AO 216

Pernička

15/4.31/201

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 zasedáních a přenášení informací z těchto zasedání na zainteresované subjekty

2015-10-31

60

AO 201

Budík

15/4.32/255

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

2015-11-30

60

AO 255

Včelová

15/4.33/204

Účast na jednáních vertikálních a horizontálních sektorových skupin (skupiny
oznámených subjektů) pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 305/2011/EU (CPR)

2015-11-30

300

AO 204

Pernička

15/4.34/214

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

2015-11-30

30

AO 214

Sopko

15/4.35/219

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

2015-10-31

30

AO 219

Sopko

15/4.36/224

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, organizace
zasedání v ČR

2015-11-30

50

AO 224

Sopko

12

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

15/4.37/224

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

2015-10-31

30

AO 224

Sopko

15/4.38/235

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

2015-10-31

30

AO 235

Sopko

15/4.39/266

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

2015-10-31

30

AO 266

Sopko

15/4.40/258

Zajištění trvalé spolupráce s pracovními podskupinami pro koordinaci notifikovaných
osob podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES, (o interoperabilitě
železničního systému ve Společenství) čl. 28, odst. 5 a aktivní účast na třech zasedáních
těchto podskupin (NB-RAIL) v roce 2015

2015-11-30

200

AO 258

Lichtenbergová

15/4.41/202

Působení v rámci dvou vertikálních skupin (VG1 a VG) pro strojní zařízení ustavené v
rámci NB - Machinery

2015-11-30

60

AO 202

Včelová

15/4.42/202

Působení v rámci pracovní skupiny pro směrnice 92/42/EHS (účinnost teplovodních
kotlů), směrnice pro Ekodesign (2009/125/ES) a jejích prováděcích předpisů týkajících
se teplovodních kotlů („new BED-AC“)

2015-11-30

60

AO 202

odbor 4000

15/4.43/204

Struktury EOTA - působení ve Valném shromáždění EOTA a Technickém výboru
EOTA. Zajištění koordinace českých subjektů pro technické posuzování podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR), čl. 31. Zorganizování minimálně
jedné koordinační schůzky

2015-11-30

130

AO 204

Holušová

Celkem za rok 2015 43 úkolů za 3 140 tis. Kč
13

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

Část 5. – Zdokonalování činnosti AO
15/5.1/214

Porovnání postupů posuzování shody (výstupů a metod) jednotlivých notifikovaných
osob při měření horolezecké výzbroje dle ČSN EN 958

2015-10-31

80

AO 214

Sopko

15/5.2/214

Porovnání postupů posuzování shody (výstupů a metod) jednotlivých notifikovaných
osob při posuzování shody výbušnin pro civilní použití (se zahrnutím zahraničních
subjektů) - pokračování

2015-10-31

25

AO 214

Havliš

15/5.3/216

Účast na kruhových testech organizovaných EGOLF, zaměřených na zkoušení požárních
vlastností stavebních výrobků a konstrukcí, základního požadavku č. 2, CPR

2015-10-31

80

AO 216

Pernička

15/5.4/219

Porovnání postupů posuzování shody (výstupů a metod) jednotlivých AO při měření
povrchového odporu textilií dle ČSN EN 1149-1

2015-10-31

60

AO 219

Sopko

15/5.5/224

Porovnávání postupů posuzování shody (výstupů 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)“ - pokračování

2015-11-30

30

AO 224

Havliš

15/5.6/214

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

2015-10-31

30

AO 214

Havliš

15/5.7/216

Udržování, aktualizace a úpravy databáze požární klasifikace stavebních výrobků

2015-10-31

50

AO 216

Pernička

15/5.8/235

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

2015-11-30

30

AO 235

Sopko

15/5.9/224

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

2015-10-31

80

AO 224

Pernička
14

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

15/5.10/224

Zajištění pravidelné měsíční aktualizace kapitoly I, II a III Informačního portálu ÚNMZ
pro stavební výrobky včetně aktualizace databáze harmonizovaných norem k CPR

2015-10-31

286

AO 224

Holušová

15/5.11/AAAO

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

2015-10-31

70

AAAO

Lichtenbergová

15/5.12/204

Seminář „Postupy oznámených subjektů oznámených k nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro
uvádění stavebních výrobků na trh“ pro posuzovatele z řad oznámených subjektů
v České republice

2015-10-31

50

AO 204

Holušová

15/5.13/204

Realizace jednoho bezplatného semináře pro výrobce a uživatele stavebních výrobků
opatřených označením CE ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění
stavebních výrobků na trh

2015-10-31

50

AO 204

Holušová

15/5.14/216

Uspořádání kurzu v ČR v návaznosti na harmonizačním kurzu pro požární
zkoušky/rozšířené aplikace výsledků zkoušek pořádaných EGOLF v návaznosti
na horizontální oznámení

2015-10-31

60

AO 216

Pernička

15/5.15/224

Technické aspekty specifických kategorií zdravotnických prostředků - školení pro
pracovníky osob autorizovaných k posuzování shody zdravotnických prostředků

2015-11-30

80

AO 224

Sopko

15/5.16/AAAO

Aktualizace publikace „Uvádění výrobků ze třetích zemí na trh EU/EHP“ pro výrobce a
distributory v ČR

2015-10-31

60

AAAO

odbor 4000

15

Číslo úkolu

15/5.17/204

Název úkolu

Aktualizace překladů dokumentů Pokyny pro evropské technické schválení
(ETAG):ETAG 004 Vnější kompozitní tepelně izolační systémy s omítkou (vydání
2000,1. dodatek 2011, 2. dodatek 2013) a ETAG 014 Plastové hmoždinky pro ukotvení
vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů s omítkou (vydání 2002, 1. dodatek
2008, 2. dodatek 2011) do českého jazyka a jejich zpřístupnění uživatelům

Datum
ukončení

2015-11-30

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015
23

AO 204

Pernička

Celkem za rok 2015 17 úkolů za 1 144 tis. Kč

16

Číslo úkolu

Datum
ukončení

Název úkolu

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

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 4. – Mezinárodní spolupráce
Působení v rámci Pracovní skupiny ke směrnici 2009/142/ES pro spotřebiče plynných
paliv, spolupráce s ÚNMZ a aktivní účast na jednom zasedání v roce 2015

2015-11-30

60

AO 202

odbor 4000

Působení v rámci Stálého výboru ATEX ke směrnici 94/9/ES, spolupráce s ÚNMZ a
aktivní účast na dvou zasedáních v roce 2015

2015-11-30

80

AO 210

Havliš

Působení v rámci Stálého výboru ke směrnici 95/16//ES pro výtahy, spolupráce s ÚNMZ
a aktivní účast na dvou zasedáních v roce 2015

2015-11-30

85

AO 211

Hotovcová

ENBRI - ČR 2015. ENBRI -European Network of Building Research Institutes
(Evropská síť výzkumných ústavů ve stavebnictví). Zajištění, organizace a řízení průběhu
Workshopu ENBRI. Zajištění a garance zasedání ECRTDENBRI ve dnech 14. 10. a 15.
10. 2015 v TZÚS Praha, s. p. (vše v angličtině)

2015-11-30

120

AO 204

Holušová

Působení v poradní skupině EK pro stavebnictví, podskupině „Požár“

2015-11-30

50

AO 216

Holušová

Spolupráce AO/NO/OS při předkládání návrhů zpracovaných ČR v orgánech EK

2014-11-30

110

AAAO

odbor 4000

17

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč Řešitel Garant ÚNMZ
za rok
2015

Část 5. – Zdokonalování činnosti AO
Požadavky na pracovníky, provádějící činnosti v rámci AO/NO/OS

2015-10-31

70

AAAO

odbor 4000

Podpora sjednocení postupů AO, kontrolních orgánů a výrobců při posuzování
bezpečnosti hraček založená na zpracování pracovních překladů pokynů (Guidance
documents) EU do českého jazyka se záměrem jejich zpřístupnění veřejnosti –
aktualizace překladů

2015-10-31

20

AO 204

Novák

Stanovení kriterií pro schvalování pracovníků NDT podle směrnice EU 97/23/EC a
správná označení certifikátu

2015-11-13

60

Kalenda
Systems
s.r.o.

Turza

Celkem za rok 2015 9 úkolů za 655 tis. Kč

18

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

1 160 tis. Kč

Část 4.

Mezinárodní spolupráce

3 140 tis. Kč

Část 5.

Zdokonalování činnosti AO

1 144 tis. Kč

Celkem

840 tis. Kč
50 tis. Kč

6 334 tis. Kč

