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Program rozvoje zkušebnictví (PRZ) na rok 2021 vychází z potřeb systému posuzování shody v regulované sféře, zejména pak
z potřeb zabezpečení činnosti autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací,
přičemž zohledňuje i potřeby zahraniční spolupráce.
PRZ je rozčleněn do následujících částí:
Část 1

Metodické zabezpečení jednotného postupu autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných
nezávislých organizací při posuzování shody výrobků nebo personálu, podle platných nebo připravovaných právních
předpisů

Část 2

Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob/notifikovaných osob, oznámených subjektů a
uznaných nezávislých organizací

Část 3

Mezinárodní spolupráce

Část 4

Zdokonalování činnosti autorizovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací

Část 5

Publikační a osvětová činnost

2

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

Poskyt. Garant ÚNMZ

Část 1. – Metodické zabezpečení jednotného postupu autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých
organizací při posuzování shody výrobků nebo personálu, podle platných nebo připravovaných právních předpisů

21/1.1/TUVN

Metodické zabezpečení jednotného postupu autorizovaných osob při činnostech
posuzování shody podle vyhlášky č. 358/2016 Sb. (vybraná zařízení)

2021-11-30

90

TUVN

Budík

21/1.2/TZUS

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

2021-11-30

400

TZUS

Pernička

21/1.3/TZUS

Metodika pro zabezpečení jednotného postupu při posuzování akustických vlastností na
zařízeních pro snižování hluku ze silniční dopravy podle ČSN EN 14388:2006

2021-31-10

40

TZUS

Pernička

Celkem 3 úkoly za 530 tis.
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Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

Poskyt. Garant ÚNMZ

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

21/2.1/EZU

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností pěti OS v sektoru EMC (elektromagnetická
kompatibilita) podle NV č. 117/2016 Sb. a zajišťování jednotnosti jejich výstupů
s přihlédnutím ke specifické roli OS, organizace minimálně dvou společných jednání

2022-02-28

75

EZU

Budík

21/2.2/ITC

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

2021-11-30

72

ITC

Novák

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

2021-11-30

75

SZS

Kára

21/2.4/SZU

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

2021-11-30

78

SZU

Včelová

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

75

SZU

Kratochvílová

4

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

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

2021-11-30

111

21/2.7/TUVN

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností čtyř AO v oblasti vybraných zařízení podle
vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. a zajišťování jednotnosti jejich výstupů, organizace
minimálně dvou společných jednání

2021-11-30

72

TUVN Budík

21/2.8/TUVS

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností čtyř AO podle NV č. 173/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, příloha č. 2 poř. č. 6 (prostředky lidové zábavy) a zajišťování
jednotnosti jejich výstupů, organizace minimálně dvou společných jednání

2021-11-30

72

TUVS

Novák

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

2021-11-30

72

TUVS

Včelová

21/2.10/TZUS

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností 21 AO podle NV č. 163/2002 Sb.
(neharmonizované stavební výrobky), zajišťování jednotnosti jejich postupů a organizace
nejméně dvou společných jednání v roce 2021

2021-10-31

123

TZUS

Holušová

21/2.11/TZUS

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností 27 českých oznámených subjektů podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR), zajištění kontinuálního
přenosu informací z evropské koordinace k jednotnosti POSV a organizace nejméně dvou
společných jednání v roce 2021

2021-10-31

141

TZUS

Holušová

Číslo úkolu

5

Název úkolu

Poskyt. Garant ÚNMZ

SZU

Kára

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

21/2.12/VUBP

Spolupráce s ÚNMZ při koordinaci činností šesti OS podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 (OOP) a zajišťování jednotnosti jejich výstupů,
organizace minimálně dvou společných jednání

2021-11-15

78

VUBP

Vindyš

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

39

TUPO

Novák

Číslo úkolu

Název úkolu

Celkem 13 úkolů za 1083 tis. Kč

6

Poskyt. Garant ÚNMZ

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

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

90

CL

21/3.2/CMI

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou oznámených subjektů (REDCA) pro směrnici
2014/53/EU a aktivní účast zástupců oznámeného subjektu minimálně na dvou jednáních
této skupiny v roce 2021

2022-02-28

70

CMI

Budík

21/3.3/EZU

Zabezpečeni trvalé spolupráce se skupinou oznámených subjektů v rámci EUANB
(sdružení OS podle EMCD – směrnice 2014/30/EU) a aktivní účast minimálně na dvou
jednáních tohoto sdružení v roce 2021

2022-02-28

70

EZU

Budík

21/3.4/EZU

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 93/42/EHS zdravotnické prostředky (speciálně aktivní) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/745 o zdravotnických prostředcích a aktivní účast zástupců notifikované osoby
na min. dvou jednáních této skupiny v roce 2021

2021-11-30

70

EZU

Lagronová

21/3.5/FTZU

Působení v mezinárodním certifikačním systému IECEx pro zařízení do prostředí
s nebezpečím výbuchu, aktivní účast na plenárním zasedání IECEx a přenášení informací
z těchto zasedání na zainteresované subjekty v roce 2021

2021-11-30

50

FTZU

Vindyš

21/3.6/FTZU

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou oznámených subjektů pro směrnici 2014/34/EU
(ATEX) a aktivní účast zástupců oznámeného subjektu na jednom jednání této skupiny v
roce 2021

2021-11-30

45

FTZU

Vindyš

Číslo úkolu

Název úkolu

Poskyt. Garant ÚNMZ

Část 3. – Mezinárodní spolupráce
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Lichtenbergová

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

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

35

FTZU

Vindyš

21/3.8/ITC

Působení v rámci vertikální skupiny VG9 (ochranné oděvy pro motocyklisty a sportovní
chrániče) oznámených subjektů v oblasti OOP a aktivní účast na jednáních

2021-10-31

30

ITC

Vindyš

21/3.9/ITC

Působení v rámci vertikální skupiny VG10 (ochrana nohou a chodidel) oznámených
subjektů v oblasti OOP a aktivní účast na jednáních

2021-10-31

30

ITC

Vindyš

21/3.10/ITC

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnice 93/42/EHS
(zdravotnické prostředky - spec. neaktivní) a 98/79/ES (diagnostické zdravotnické
prostředky in-vitro) a pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745
a 2017/746 a aktivní účast zástupců notifikované osoby na minimálně dvou jednáních této
skupiny v roce 2021

2021-11-30

90

ITC

Lagronová

21/3.11/ITC

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 2009/48/EC
(bezpečnost hraček) a aktivní účast zástupců notifikované osoby na dvou jednáních této
skupiny v roce 2021

2021-11-30

70

ITC

Novák

21/3.12/PVS

Působení v poradní skupině EK pro stavebnictví, podskupině „Požár“ - SubAG Fire,(AGF)
a platformě pro výměnu zkušeností z požárů (Fire Information Exchange Platform - FIEP)

2021-11-30

60

PVS

Holušová

Číslo úkolu
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Název úkolu

Poskyt. Garant ÚNMZ

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

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

45

SZS

Kára

21/3.14/SZS

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

2021-11-30

42

SZS

Včelová

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

70

SZU

Kratochvílová

21/3.16/SZU

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinami NBGA CLOSED a NBGA OPEN
notifikovaných osob a oznámených subjektů k nařízení EP a Rady 2016/426 (spotřebiče
plynných paliv) a aktivní účast zástupce notifikované osoby na dvou jednáních obou skupin
v roce 2021

2021-11-30

70

SZU

Kratochvílová

21/3.17/SZU

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou oznámených subjektů Working Group Gas
Appliances (WG-GA) k nařízení EP a Rady (EU) 2016/426 (spotřebiče plynných paliv),
spolupráce s ÚNMZ a aktivní účast na jednom zasedání v roce 2021

2021-11-30

45

SZU

Kratochvílová

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

70

SZU

Včelová

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

70

SZU

Kratochvílová

Číslo úkolu

9

Název úkolu

Poskyt. Garant ÚNMZ

Číslo úkolu

21/3.20/SZU

21/3.21/SZU

Název úkolu

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
Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou TIC Council (sdružení zkušebních, inspekčních
a certifikačních organizací), aktivní účast na jednáních odborných výborů (Committees)
pro oblasti týkající se státem garantovaného zkušebnictví a přenášení informací z těchto
jednání na zainteresované subjekty

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

2021-11-30

90

SZU

Kára

2021-11-30

50

SZU

Kára

Poskyt. Garant ÚNMZ

21/3.22/SZU

Působení v rámci vertikální skupiny VG1 (Ochrana hlavy) oznámených subjektů v oblasti
OOP a aktivní účast na jednáních

2021-11-30

30

SZU

Vindyš

21/3.23/SZU

Působení v rámci dvou vertikálních skupin (VG1 a VG3) pro strojní zařízení ustanovených
v rámci skupiny NB - Machinery

2021-11-30

60

SZU

Včelová

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

60

SZU

Kára

21/3.25/TUVN

Zabezpečení trvalé spolupráce s pracovní skupinou pro materiály WPM (Working Party
Materials group) ke směrnici EP a Rady 2014/68/EU (tlaková zařízení) a zabezpečení
činnosti kontaktního místa EAM (European Approval for Materials) a PMA (Particular
Material Appraisal)

2021-11-30

30

TUVN Kára

21/3.26/TUVS

Působení v rámci Výboru a expert ní skupi ny ke směrnici 2014/33/EU pro výtahy,
spolupráce s ÚNMZ a aktivní účast zástupce oznámeného subjektu na dvou
jednáních v roce 2021

2021-11-30

60

TUVS

10

Včelová

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

21/3.27/TUVS

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou oznámených subjektů pro směrnici 2014/33/EU
výtahy a aktivní účast zástupců oznámeného subjektu na minimálně dvou jednáních této
skupiny v roce 2021

2021-11-30

70

TUVS

Včelová

21/3.28/TUVS

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou oznámených subjektů pro nařízení EP a Rady
(EU) č. 2016/424 (lanové dráhy) a aktivní účast zástupců oznámeného subjektu
na minimálně jednom zasedání této skupiny v roce 2021

2021-11-30

45

TUVS

Lichtenbergová

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

30

TZU

Vindyš

21/3.30/TZUS

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou oznámených subjektů pro nařízení EP a Rady
(EU) č. 305/2011/EU (stavební výrobky) a aktivní účast zástupce oznámených subjektů na
minimálně dvou jednáních této skupiny v roce 2021

2021-11-30

70

TZUS

Holušová

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)

2021-11-30

250

TZUS

Holušová

21/3.32/VTU

Působení v rámci vertikální skupiny VG8 (záchranné vesty) oznámených subjektů
v oblasti OOP a aktivní účast na jednáních

2021-11-30

30

VTU

Vindyš

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

2021-10-31

50

VUBP

Vindyš

Číslo úkolu
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Název úkolu

Poskyt. Garant ÚNMZ

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

Poskyt. Garant ÚNMZ

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

30

VUBP

Vindyš

21/3.35/VTU

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou oznámených subjektů pro směrnici 2014/90/EU
(lodní výstroj) a aktivní účast zástupců oznámeného subjektu na dvou jednáních této
skupiny v roce 2021

2021-11-30

70

VTU

Vindyš

2021-11-30

90

VUZ

Lichtenbergová

21/3.36/VUZ

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou oznámených subjektů NB-Rail pro směrnici EP
a Rady (EU) 2016/797 (interoperabilita železničního systému) a aktivní účast zástupců
oznámeného subjektu na třech jednáních této skupiny v roce 2021

21/3.37/VVUU

Udržování, aktualizace a zveřejňování databáze ES/EU certifikátů přezkoušení typu –
výbušniny pro civilní použití (směrnice 2014/28/EU a směrnice 93/15/EHS)

2021-10-31

30

VVUU Vindyš

21/3.38/VVUU

Působení v rámci vertikální skupiny VG11 (ochrana proti pádu z výšky) oznámených
subjektů v oblasti OOP a aktivní účast na jednáních

2021-10-31

30

VVUU Vindyš

21/3.39/VVUU

Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou oznámených subjektů pro směrnici 2014/28/EU
– výbušniny pro civilní použití a aktivní účast zástupců OS 1019 na jednom zasedání této
skupiny v roce 2021

2021-10-31

45

VVUU Vindyš

Celkem 39 úkolů za 2 342 tis. Kč
12

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

Poskyt. Garant ÚNMZ

Část 4. – Zdokonalování činnosti autorizovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací

21/4.1/PVS

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

2021-11-30

50

PVS

Pernička

21/4.2/PVS

Účast na harmonizačních kurzech pro požární zkoušky / rozšířené aplikace výsledků
zkoušek a požární klasifikace pořádaných EGOLF

2021-11-30

50

PVS

Pernička

21/4.3/TZU

Porovnání měřících postupů a výsledků zkoušek zdravotnických roušek dle ČSN EN
14683:2019+AC:2019 - Zdravotnické obličejové masky

2021-11-30

121

TZU

Lagronová

21/4.4/TZUS

Realizace semináře na téma postupů oznámených subjektů oznámených k nařízení EP
a Rady č. 305/2011/EU (CPR) a postupů autorizovaných osob k nařízení vlády
č. 163/2002 Sb. pro posuzovatele z řad českých oznámených subjektů a autorizovaných
osob

2021-10-31

50

TZUS

Holušová

Celkem 4 úkoly za 271 tis. Kč

13

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

Poskyt. Garant ÚNMZ

Část 5. – Publikační a osvětová činnost

21/5.1/AAAO

Zpracování publikace „Uvádění výrobků na vnitřní trh Evropského hospodářského
prostoru. Postupy hospodářských subjektů. Služby zkušebních, inspekčních
a certifikačních organizací České republiky - členského státu EU. Verze 2021“

2021-11-15

84.5

21/5.2/ITC

Interaktivní databáze legislativních předpisů ČR pro nebezpečné látky ve stavebních
výrobcích

2021-10-31

100

ITC

Kupková

21/5.3/ITC

Zajištění pravidelné měsíční aktualizace kapitoly I, II a III české a anglické verze
Informačního portálu ÚNMZ pro stavební výrobky včetně aktualizace databáze
harmonizovaných norem a databáze evropských dokumentů pro posuzování k nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR)

2021-10-31

286

ITC

Holušová

21/5.4/ITC

Vytvoření anglické verze příručky pro uvádění elektrických zařízení na trh, doplněné
o kapitoly o MD, RED a MDD

2021-06-30

19

ITC

Budík

21/5.5/PVS

Rekonstrukce, udržování a aktualizace databáze požární klasifikace stavebních výrobků

2021-10-31

50

PVS

Pernička

Celkem 5 úkolů za 539,5 tis. Kč
14

AAAO Novák

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

Poskyt. Garant ÚNMZ

Přehled nákladů na jednotlivé části PRZ

Část 1

Metodické zabezpečení jednotného postupu autorizovaných /notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných
nezávislých organizací při posuzování shody výrobků nebo personálu, podle platných nebo připravovaných právních
předpisů (3 úkoly)

530 tis. Kč

Část 2

Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných
nezávislých organizací (13 úkolů)

1083 tis. Kč

Část 3

Mezinárodní spolupráce (39 úkolů)

2 342 tis. Kč

Část 4

Zdokonalování činnosti autorizovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací (4 úkoly)

Část 5

Publikační a osvětová činnost (5 úkolů)

Celkem

64 úkolů

15

271 tis. Kč

539.5 tis. Kč

4 765,5 tis. Kč

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

Poskyt. Garant ÚNMZ

Úkoly financované z jiných zdrojů
Část 1. – Metodické zabezpečení jednotného postupu autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých
organizací při posuzování shody výrobků nebo personálu, podle platných nebo připravovaných právních předpisů

a) Připomínkování draftů Evropských dokumentů pro posuzování (EAD) podle Nařízení
EP a Rady č. 305/2011/EU (CPR).
b) Korektura překladů názvů Evropských dokumentů pro posuzování (EAD) z hlediska
správnosti odborné terminologie.

2021-11-30

285

TZUS

Holušová

Příprava Evropských dokumentů pro posuzování (EAD) podle nařízení EP a Rady
č. 305/2011/EU (CPR).

2021-11-30

245

TZUS

Holušová

Ověření metody zkoušení šíření požáru po fasádách dle připravované jednotné metodiky
zajišťované EK

2021-10-31

400

PVS

Pernička

Celkem 3 úkoly za 930 tis. Kč

16

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

Poskyt. Garant ÚNMZ

Část 3. – Mezinárodní spolupráce

Zastoupení českých subjektů posuzujících shodu v řídící struktuře EUROLAB aisbl

2021-11-30

110

TZUS

Holušová

Zastoupení v pracovním výboru TCQA, expertních komisích EUROLAB aisbl, a v řídicí
struktuře (Global Board) TIC Council

2021-11-30

110

TZUS

Holušová

Působení ve Valném shromáždění EOTA a Technickém výboru EOTA.
Zajištění koordinace českých subjektů pro technické posuzování (TAB) podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011/EU (CPR), čl. 31.

2021-11-30

98

TZUS

Holušová

Celkem 3 úkoly za 318 tis. Kč

17

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

Poskyt. Garant ÚNMZ

Část 4. – Zdokonalování činnosti autorizovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací
Překlad dokumentu EAD 120109-00-0107 Nosing expansion joint for road bridges
(z ETAG 032)

2021-10-31

120

TZUS

Holušová

Překlad dokumentu EAD 120113-00-0107 Modular expansion joints for road bridges (z
ETAG 032)

2021-10-31

97

TZUS

Holušová

Překlad dokumentu EAD 120110-00-0107 Mat expansion joint for road bridges (z ETAG
032)

2021-10-31

82

TZUS

Holušová

Překlad dokumentu EAD 120111-00-0107 Cantilever expansion joints for road bridges
(z ETAG 032)

2021-10-31

81

TZUS

Holušová

Celkem 4 úkoly za 380 tis. Kč

Přehled – úkoly financované z jiných zdrojů
10 úkolů

18

1628

Číslo úkolu

Název úkolu

Datum
ukončení

Náklady
v tis. Kč
za rok
2021

Poskyt. Garant ÚNMZ

Nevhodný
Vývoj metody optického měření při hodnocení ochrany obličeje u sportovních přileb
(OOP)

2021-08-31

140

ITC

Proškolení ukrajinských specialistů v oblasti evropské legislativy, zejména CPR

2021-09-30

80

TZUS

Vindyš

Holušová

Celkem 2 úkoly za 220 tis. Kč

Přehled nevhodné
2 úkoly
Nevhodné

19

220

