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 Úpravy: 

 

Část 2. – Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných 

nezávislých organizací 

21/2.3/SZS 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 

v roce 2021 

nový název 

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností čtyř 

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 v 

roce 2021 

2021-11-30 2022-02-28 75 72 SZS Změna názvu 

Změna termínu 

Změna ceny 

21/2.5/SZU 

 
Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností pěti 

AO podle NV č. 208/2011 Sb. (přepravitelná 

tlaková zařízení) a zajišťování jednotnosti jejich 

výstupů se zohledněním problematiky předpisů 

ADR a RlD, organizace minimálně dvou 

společných jednání 

2021-11-30 2022-02-28   SZU Změna termínu 
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21/2.6/SZU Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností devíti 

oznámených subjektů a tří uznaných nezávislých 

organizací podle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. 

(tlaková zařízení) a pěti oznámených subjektů 

podle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. (jednoduché 

tlakové nádoby) a zajišťování jednotnosti jejich 

výstupů, organizace minimálně dvou společných 

jednání v roce 2021 

nový název 

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností deseti 

oznámených subjektů a čtyř uznaných nezávislých 

organizací podle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. 

(tlaková zařízení) a šesti oznámených subjektů 

podle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. (jednoduché 

tlakové nádoby) a zajišťování jednotnosti jejich 

výstupů, organizace minimálně dvou společných 

jednání v roce 2021 

  111 115,5 SZU Změna názvu 

Změna ceny 

21/2.9/TUVS Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností čtyř 

OS podle NV č. 122/2016 Sb. (výtahy) a 

zajišťování jednotnosti jejich výstupů, organizace 

minimálně dvou společných jednání 

nový název 

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností čtyř 

OS podle NV č. 122/2016 Sb. (výtahy) a 

zajišťování jednotnosti jejich výstupů, organizace 

tří společných jednání 

2021-11-30 2022-02-28 72 102 TUVS Změna názvu 

Změna ceny 

Změna termínu 
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21/2.13/TUPO Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností tří 

AO podle NV č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví 

vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění 

pozdějších předpisů, 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 

2021-10-31 2021-11-30   TUPO Změna termínu 

 

 

Část 3. – Mezinárodní spolupráce 

 
21/3.1/CL Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou 

oznámených subjektů (Recreational Craft Sectoral 

Group-RSG) pro směrnici 2013/53/ES (rekreační 

plavidla a vodní skútry) a aktivní účast zástupce 

oznámeného subjektu na třech jednáních této 

skupiny v roce 2021 

2021-10-31 2021-11-30 90 30 CL Změna ceny 

Změna termínu 

21/3.7/FTZU Působení v rámci Expertní skupiny pro výrobky 

ATEX a Pracovní skupiny Výboru ATEX ke 

směrnici 2014/34/EU, spolupráce s ÚNMZ a 

aktivní účast na jednom jednání v roce 2021 

2021-11-30 0 35 0 FTZU Odstoupení od smlouvy 

21/3.13/SZS Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou 

notifikovaných osob pro směrnici 2000/14/ES 

(emise hluku) a aktivní účast zástupců 

notifikované osoby na jednom jednání této 

skupiny v roce 2021 

2021-11-30 2022-02-28   SZS Změna termínu 
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21/3.15/SZU 

 
Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou ECO 

BED-AC pro směrnici Rady 92/42/EHS (účinnost 

teplovodních kotlů) a pro rámcovou směrnici EP a 

Rady 2009/125/ES (Ekodesign) a aktivní účast na 

dvou jednáních v roce 2021 

2021-11-30 0 70 0 SZU Odstoupení od smlouvy 

21/3.18/SZU Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou 

notifikovaných osob pro směrnici 2006/42/ES 

(strojní zařízení) a aktivní účast zástupců 

notifikované osoby na dvou jednáních této skupiny 

v roce 2021 

2021-11-30 0 70 0 SZU Odstoupení od smlouvy 

21/3.19/SZU 

 
Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou 

notifikovaných osob pro směrnici EP a Rady 

2010/35/EU (přepravitelná tlaková zařízení) a 

aktivní účast zástupců notifikované osoby na dvou 

jednáních této skupiny v roce 2021 

2021-11-30 2022-02-28   SZU Změna termínu 

21/3.20/SZU Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou 

oznámených subjektů a uznaných nezávislých 

organizací pro směrnici EP a Rady 2014/68/EU 

(tlaková zařízení) a oznámených subjektů pro 

směrnici EP a Rady 2014/29/EU (jednoduché 

tlakové nádoby) a aktivní účast zástupců 

oznámeného subjektu na minimálně dvou 

jednáních této skupiny v roce 2021 

2021-11-30 2022-02-28   SZU Změna termínu 
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21/3.24/SZU Zabezpečení trvalé spolupráce s pracovní 

skupinou WPG (Working Party Guidelines group) 

ke směrnicím EP a Rady 2014/68/EU (tlaková 

zařízení) a 2014/29/EU (jednoduché tlakové 

nádoby) a aktivní účast na dvou jednáních této 

skupiny v roce 2021 

2021-11-30 0 60 0 SZU Odstoupení od smlouvy 

21/3.29/TZU Působení v rámci vertikální skupiny VG5 

(ochranné oděvy, ochrana rukou a paží) 

oznámených subjektů v oblasti OOP a aktivní 

účast na jednáních 

2021-10-31 2021-11-30   TZU Změna termínu 

21/3.31/TZUS 

 
Účast na jednáních vertikálních a horizontálních 

sektorových skupin (skupiny oznámených 

subjektů) pro nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR) 

  250 310 TZUS Změna ceny 

21/3.33/VUBP Zabezpečení trvalé spolupráce s horizontální 

skupinou oznámených subjektů pro nařízení (EU) 

2016/425 o OOP a aktivní účast zástupců 

oznámeného subjektu na dvou jednáních této 

skupiny v roce 2021 

2121-10-31 2022-02-28   VUBP Změna termínu 

21/3.34/VUBP Působení v rámci vertikální skupiny VG2 (ochrana 

dýchacích orgánů) oznámených subjektů v oblasti 

OOP a aktivní účast na jednáních 

2021-10-31 0 30 0 VUBP Odstoupení od smlouvy 
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