Příloha

k rozhodnutí

č.

2/2014

Kromě plnění

ustanovení zákona (zejména§ 11 a§ 11 a) a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení
vlády č. 312/2005 Sb., je autorizovaná osoba (dále jen „AO") povinna řídit se při činnostech posuzování
shody, k nimž je rozhodnutím Úřadu pověřena, zejména následujícím:

1- oznamovat neprodleně Úřadu všechny změny ,úd.~i1 : na jejichž základě byla udělena autori zace. a

změny ovliv11ující činnost subjektu jako autdrizéyai1e o oby,

'

-.

2- vystupovat jako autorizovaná osob~ pouze -~J~~)<>i··~Č. i rností, ke kterým byla udělena tato autorizace;
jednotného razítka schváleného U řadem t ,v rvát ..:; ·, uze na dokumentech, vydávaných při těchto
"'.
~L·
c1nnostech,
3- na ce1tifikátu či jiném dokumentu , vydávaném v rámci posuzování shody, používat identifikační číslo
autorizované osoby a číslovat tyto dokumenty tak, aby byly snadno identifikovatelné,
4- účastnit se koordinačních porad organizovaných Úřadem nebo jím pověřenou AO, podílet se na
zpracování návodú či jiných materiált'.1 pro jednotný postup AO ve stanovené oblasti a předávat je
Úřadu, postupovat podle nich a spo1upracovat s ostatními AO púsobícími v téže oblasti , včetně
zamezení duplicitním zjišťováním,
5- aktivně se podílet na normotvorné činnosti, tj. zejména v oblastech své odbornosti pl'1sobit jako
zpracovatel normalizačních úkolú mezinárodní spolupráce, popřípadě úkoll'1 tvorby norem plánu
technické normalizace, připomínkovat návrhy evropských, mezinárodních a českých technických
norem , pl'1sobitjako člen v technických normalizačních komisích,
6- poskytnout Úřadu na jeho žádost jakoukoli informaci týkající se aktivit AO,
7- informovat Úřad o nejasnostech a problémech vzniklých při činnostech v rámci autorizace, zejména
bezodkladně oznámit specifikované zjištění, že ustanovení české technické normy nebo určené normy
neodpovídá základním požadavkúm nařízení vlády, popřípadě jiné skutečnosti týkající se norem ,
8- poskytovat na vyžádání České obchodní inspekce, popřípadě orgánu stanoveného zvláštním zákonem.
součinnost pr-i dozoru,
9- vydávat na žádost příslušného subjektu odborná vyjádření vyžádaná od něho Českou obchodní
inspekcí, popřípadě orgánem stanoveným zvláštním zákonem,
1O- informovat objektivně příslušný subjekt o nejnovějším vývoji při uplatiíování českých technických
norem, určených norem, a vyplývá-li to z případné mezinárodní smlouvy, i zahraničních technických
norem a při uplati1ování doporučení plynoucích z koordinace AO a postupú posuzování shody a
případnému žadateli o posouzení shody poskytovat jasné informace o lhl'1tách a cenách,
11- zajišťovat nebo se aktivně účastnit testl'1 odbornosti (kruhových testl'1, porovnávacích zkoušek ap .)
vyžádaných Úřadem,
12- o své účasti v zájmových sdruženích rozhodovat s vědomím , že nesmí ohrozit podmínku nepodjatosti.
13- subdodávky zadávat pouze s předchozím souhlasem zákazníka a s vědomím , že AO nese plnou
odpovědnost za činnosti provedené subdodavateli,
l 4- vést evidenci subdodávek, subdodavatelských smluv a informací o zpúsobi losti smluvních
subdodavatelú, přičemž subdodavatelské smlouvy v nezbytném rozsahu uzavírat vždy s přesnou
technickou specifikací a v přímém smluvním vztahu se subdodavatelem,
15- subdodávky nad rámec subdodávek uvedených v žádosti o autorizaci zadávat jen výjimečn ě,
prověřovat při tom technickou zpúsobilost, nestrannost a nezávislost subdodavatele; o těchto
subdodávkách informovat Úřad,
16- při případných námitkách proti negativnímu výsledku posouzení shody nebo proti zrušení nebo změně
vydaného certifikátu nebo jiného dokumentu postupovat v souladu s ČSN EN ISO/ I EC 17065 ,
17- případnou žádost o zrušení autorizace podat Úřadu alespoií 4 měsíce před předpokládaným termínem
zrušení,
18- v případě zrušení AO či změny rozhodnutí o její autorizaci ve smyslu zúžení rozsahu jeho předm ě tu
zajistit přístup Úřadu k dokumentaci jejích zakázek zpt°1sobem dohodnutým s Úřadem.
19- respektovat pokyny Úřadu směřující (obecně nebo v některých speciálních případech) k zajištění
dodržování jednotného postupu AO při jejich činnosti.

