
Čj. SPR/123/4000/13-10 V Praze dne 27. ledna 2014 

ROZHODNUTÍ Č. 1/2014 

Úřad pro technickou normalizaci, metrolog" , . . Rt . ·, ušebnictví (dále "Úřad") podle § II odst. 5 
a § 20 zákona Č. 22/1997 Sb., o technic y'?6li~ža: avcích na výrobky a o změně a doplnění 

..., I 'lt'1'" \\ 
některých zákonů, ve zně dotii.,~j.!i.l h předpisů , (dále "zákon") 

ve správním řízení podle zákona Č. 500/ oo:a .i3b~~. právní řád, ve znění pozdějších předpisů , e..,:;! ., , J \ 

ro 411: to: 

Žadateli 
Institut pro testování a certifikaci, a.s., 

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, 
IČ 47910381 , 

se mění rozhodnutí 
č. 40/2004 Úřadu ze dne 25. června 2004, o udělení 

AUTORIZACE 
tak, že vymezení rozsahu pověření k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle 
§ 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 173/1997 Sb., kter)'m se stanoví vybrané výrobky 
k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č.78/1999 Sb., 
nařízení vlády č.323/2000 Sb., nařízení vlády Č. 329/2002 Sb. a nařízení vlády Č. 88/2010 Sb. 
(dále"NV 173") se rozšiřuje o níže vymezená zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm. 

Rozsah změněného pověření je souhrnně vymezen pro tyto výrobky z přílohy Č . 2 NV 173 : 
- prostředky lidové zábavy (zařízení dětských hřišť; zařízení s možností pádu z výšky více než 

40 cm - jen vodní skluzavky, nafukovací hrací zařízení, zařízení pro uiivatele kolečkových 
sportovních potřeb, sportovní a rekreační zařízení - lanové dráhy podle norem ČSN EN 1069-
1:2011, ČSN EN 14960:2009, ČSN EN 14974+A1.20J2 a ČSN EN 15567-1.2012). 

K zajištění dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti se ve výroku 
uvedené právnické osobě jako autorizované osobě stanoví řídit se přílohou k tomuto rozhodnutí, 
která tvoří jeho nedílnou součást. 

Toto rozhodnutí se vydává na dobu neurčitou . 

Odůvodnění 

Ve výroku rozhodnutí uvedená právnická osoba vyhověl a podmínkám stanoveným v § II 
odst. 2 zákona k zajištění činností při posuzování shody ve smyslu NV 173 u výrobků, k nimž je 
autorizace rozhodnutím udělena. Splnění podmínek je dokumentováno ve spisu 
čj. SPR/123/4000/ 13 uloženém v Úřadě. Při rozhodování o autorizaci byla využita osvědčení o 
akreditaci vydaná Českým institutem pro akreditaci, O.p.s., která se vztahují k předmětu této 
autorizace. 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 . eho doručení odvolat. O odvolání rozhoduje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. OdYÓl!infhé"p'l'lcla ' u úřadUfťl 
/ ... ::.' _ 'tY 

I ~ť \ ,f~ '-. 

(:1,:" . . ' ~: 
\\ . \,' - .. ) .~ r. Viktor Pokorný , ,>, - <, j předseda 
. ".~~ _1 _/ 
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Příloha k rozhodnutí Č . 1/2014 

Kromě plnění ustanovení zákona (z ~-él1ai§ ) 1 a § II a) a nař[zení vlády č . 17311997 Sb., 
t. . . ... J : • . 

ve znělú pozděj ších předpisů, je autori va$.)X0~. ba (dále jen "AO") povinna řídit se při 
činnostech posuzovárú sho~y, k nimž je ro ~.' .4~~.o/..' řadu pov~řena, zejména následujícím:. 
I-oznamovat neprodleně Uřadu všechny z t&lYi)JJ,1 tl, na JeJIChž základě byla udělena autorizace, 

a změny ovlivňující činnost subjektujako "'" 
2-vystupovat jako autorizovaná osoba pouze v rámci činností, ke kterým byla udělena tato 

autorizace; jednotného razítka schváleného Úřadem užívat pouze na dokumentech, vydávaných 
při těchto činnostech, 

3-na certifikátu 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 koordinačruch porad organizovaných Úřadem nebo jím pověřenou AO, podílet se na 
zpracování návodů či jiných materiálů pro jednotný postup AO ve stanovené oblasti a předávat 
je Úřadu, postupovat podle nich a spolupracovat s ostatními AO pósobícími v téže oblasti, 
včetně zamezeru duplicitním zjišťováním, 

S- aktivně se podílet na normotvomé činnosti, tj. zejména v oblastech své odbornosti působit jako 
zpracovatel normalizačruch úkolů mezinárodní spolupráce, popřípadě úkolů tvorby norem 
plánu technické normalizace, připomínkovat návrhy evropskS'ch, mezinárodních a českých 
technických norem, působit jako člen v technických normalizačních komisích, 

6-poskytnout Úřadu najeho žádost jakoukoli informaci lýkající se aktivit AO, 
7-informovat Úřad o nejasnostech a problémech vzniklých při činnostech v rámci autorizace, 

zejména bezodkladnč oznámit specifikované zj ištění, že ustanoveru české technické normy 
nebo určené normy neodpovídá základním požadavklim nařízení vlády, popřípadě jiné 
skutečnosti týkající se norem, 

8- poskytovat na vyžádání České obchodní inspekce, popřípadě orgánu stanoveného zvláštním 
zákonem, součinnost při dozoru, 

9- vydávat na žádost příslušného subjektu odborná vyjádření vyžádaná od něho Českou obchodní 
inspekcí, popřípadě orgánem stanoveným zvláštním zákonem, 

10- informovat objektivně příslušný subjekt o nejnovějším vývoj i při uplatňování českých 
technických norem, určených norem, a vyplývá-Ii to z případné mezinárodlú smlouvy, i 
zahraničních technických norem a při uplatiíování doporučení plynoucích z koordinace AO a 
postUPll posuzovárú shody a případnému žadateli o posouzení shody poskytovat jasné 
informace o lhůtách a cenách, 

ll-zaj išťovat nebo se aktivně účastnit testů odbornosti (kruhových testů , porovnávacích zkoušek 
ap.) vyžádaných Úřadem, 

12- o své účasti v zájmových sdruženích rozhodovat s vědomím, že nesmí ohrozit podrrúnku 
nepodjatosti, 

13- subdodávky zadávat pouze s předchozím souhlasem zákazníka a s vědomím, že AO nese plnou 
odpovědnos t za činnosti provedené subdodavateli, 

14 vést evidenci subdodávek, subdodavatelských smluv a informací o způsobilosti smluvních 
subdodavatel ll, přičemž subdodavatelské smlouvy v nezbytném rozsahu uzavírat vždy 
s přesnou technickou specifikací a v přímém smluvním vztahu se subdodavatelem, 

lS subdodávk y' nad rámec subdodávek uvedených v žádosti o autorizaci zadávat jen výjimečně, 
prověřovat při tom technickou způsobilost, nestrannost a nezávislost subdodavatele; o těchto 
subdodávkách informoval Úřad, 
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Příloha k rozhodnutí č. 1/2014 

16- při případných námitkách proti negatiV~Íffll,t.vý,slxflkU posouzení shody nebo proti zrušeni nebo 
změně vydaného certifikátu nebo jiné d,~<\ci~~~~' ntu postupovat v souladu s ČSN EN 450 II 
nebo s příslušnou ČSN EN ISOIlEC řa . '. PQQiti 

17- příp~dnou žádos~ o zrušení autorizace p§~!!;(~!f du alespoň 4 měsíce před předpokládaným 
termmem zrušenI, ~~" 

18- v případě zrušení AO či změny rozhodnutí o její autorizaci ve smyslu zúžení rozsahu jeho 
předmětu zajistit přístup Úřadu k dokumentaci jejích . zakázek způsobem dohodnutým 
s Úřadem. 

19 respektovat pokyny Úřadu směřující (obecně nebo v některých speciálních případech) 
k zajištěnl dodržování jednotného postupu AO při jejich činnosti. 
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