Čj. 2093/06/03

V Praze dne 1.

zaří

2006

ROZHODNUTÍ č.3512oo6

.

I

.

U"rad pro technickou nonnalizaci. metroIOg~
' i a stá~í zk?,šebnictvi (dále jen "Ufad") podle § II odst. S a
§ 20 zAkona Č. 22/1997 Sb., o technických žadavcí~h na výrobky a o změně a doplněni některých
zákonů. ve znění PO' ~~iC(l pfe<Jpisu, (dále jen "zákon")
ve správním řízení podle zákona Č. 50012004-SI>!správní řád. ve znění zákona č. 41312005 Sb.,
rozhodl takto:
Žadateli

Centrum stavebního inženýrství a. S.,
Pražská 16, 102 21 Praha 10 IČ 45274860,

se

mění

Hostivař

rozhodnutí

č.412oo3 Úradu ze dne 14. února 2003 a rozhodnulÍ č. 2012003 Úřadu
ze dne 21.

čcrvence

2003 o

udělení

AUTORIZACE
tak, že vymezení vybraných stavebních výrobků, II kterých je žadatel pověřen k či nnostem při
posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. I zákona nařízením vlády Č. 16312002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se nahrazuje vymezením pro
následující stavební výrobky z přílohy Č. 2 naří7..ení vlády Č. 16312002 Sb., ve znění nařízení vlády
č. 31212005 Sb.:

1/5

Beton pevnostních tříd C 12115 (B15) a vyšší

1/6
1/9
1110

Lehký beton pro nosné konstrukce
Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních a inženýrských stavbách
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro
nekonstrukční nebo lehké konstrukční použiti odpovídající aplikacím, které nejsou v případě
selhání považovány za příčinu zfícení stavby nebo její části, jejího nepřípustného přetvoření
nebo zraně ní osob (např. ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně , obkladové
prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění)
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro
konstrukční použiti (např. předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry, základové piloty,
bednicí des~-y. plíhradové nosníky, nosníkové/tvámicové stropní dílce a prvky, desky žebrových
stropů, lineární konstrukční prvky (nosniky a sloupy), prvky nosných stěn , prvky opěrných zdi,
stfešní prvky, si la, sc hodi ště , prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové panely,
nástupištní prefabrikáty, pražce) (z betonových jen sTropní dí/ce. dí/ce iebrových sTropů,
nosných a opěrných stěn, stře/ní dí/ce)
Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být plněno obyčejným betonem a popřípadě
železobetonem, tvořené buď z dutých tvárnic vyrobených z izolačního materiálu (nebo
z kombinace izolačního materiálu ajiných materiálů)
a) pro konstrukce vnějších a vnitřních slěn v budovách, na které se vztahují požadavky reakce
na o heň s předepsanou úrovní
1
l
AI 1,A2 ,a ,c l
2
A1 2, A21, B , Cz, D, E, (A 1 až Ef, F
b) nebo z panelů vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a
jiných materiálů), sestávající z bednicích desek spojených distančními rozpěrami
Pn'II11yslově vyráběné malty navrhované
a) pro zdění: vyrobené pro dosažení specifických požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách ,
sloupech a příčkách
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2/2

2/4

2/5
3/1

3/2
3/4

4/2

b) pro zdění: vyrobené na základě s ecifického podílu složek, o nichž lze předpokládat, že
dosáhnou odpovídajících požadavků a-;uJf~ts e vlastností ve stěnách, sloupech a příčkách
c) pro omítky (základní/štukové)
,.:>š~~;
nepatří· li pod skupinu 119 Výrobky P O'Pt:~I~,~ a opravy betonu
er)'t~\
Zdicí prvky
a) kategorie I - prvky se specifikovano
ěmou pevností v tlaku s pravděpodobností, že se
této předepsané pevnosti v tlaku nedosáhne nejvýše v 5 %
b) kategorie II - prvky, kdy průměrná pevnost souhlasí s požadavky určené nonny, nejsou však
splněny dodatečné požadavky pro kategorii I
Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu, který může
být vystaven ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň
s předepsanou úrovní
Al l A2 1 SIC I
A12, A22, S2, Č 2 , D, E
(AI až E)', F
Výrobky pálené stropní
Konstrukční výrobky z rostlého dřeva
Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní
prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry,
piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce
na oheň s předepsanou úrovní
Al l , A2 1, B I ,C I
AI', A2', B', C', D, E, (A I až E)', F
(kromě příhradových vazníků, mostních konstrukcí a pražců)
Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení
Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy
Konstrukční lepené lamelové výrobky ajiné lepené výrobky ze dřeva
Mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky a
prvky krovů, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty atd.
Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, schodiště
(kromě příhradových vazníků a mostnich konstrukci)
Výrobky mohou nebo nemusi být upraveny proli ohni nebo biologickému napadellí
Konstrukční kovové stavební díly
a) hotové kovové výrobky, jako jsou například nosníky, sloupy, schodiště, piloty a štětovnice,
kolejnice a pražce, výrobky o průřezech řezané na míru pro určité aplikace
Tyto výrobky mohou býl použité v nosných konstrukcích včetně konstrukci zcikladů pozemnich a
inženýrských staveb
b) hotové kovové rámové konstrukce pro zavěšené podhledy (velká zatíženi) pro použití
v rámových konstrukcích staveb, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou
úrovní
AI I , A2 1, BI , Cl
A12, A22, 8 2, C 2, D, E, (Al až Ei, F
Gen sendvičové obvodové dílce)
Mohou být nechrcinéné nebo chrciněné povrchovou úpravou proti korozi, svařované nebo
nesvařované

5/1

Tepelněizolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro vytváření na místě)
a) pro všechna použití kromě těch, na která se vztahují požadavky o reakci na oheň
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
AI I, A2 1, B I , Cl

A12, A2 2, 8 2, C 2, D, E
(AI ažE)', F
-2-
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5/2

5/3
5/4
5/6

5/7

Hydroizolace
a) hydroizo lační vrstvy, střešní poj rné.iPydr i zo l ační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách,
stfešní lité hydroizolační sestavy
\.l;~'l't }~
b) hydroizolačnf pásy a fólie, střešní y~rOtz~~~ ní pásy a fólie v budovách
c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizt:tláč~~ ,
,střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní
hydroizolační pásy a fólie, parotěsné Vrs . ,střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na
která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
Al l ,A2 1,a l ,c l
A12, A2 2, 8 2, C 2, D, E
(AI až E)' , F
d) střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, střešní lité
hydroizolační sestavy pro použití, na klerá se vztahují požadavky z hl ediska tříd namáhání
střech při působení vnějšího požáru
- výrobky vyžadujíc í zkoušení
,výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení
Hydroizolační materiály pro inženýrské a dopravní stavby
Hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn, vodorovných konstrukcí
Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené
kompozitní nebo se nd vičové panely Gen desky a šindele ~'čell1ě přislufenstvi)
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dě l ení na požární
úseky)
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsa n ou úrovní
AI 1,A2 r, al,cl.
A12, A22, 8 2, C2, O, E
(AI ažE)' , F
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při pusobení
vnější h o požáru
- výrobky vyžadujícf zkoušen í
,výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
e) pro použití, na která se vztahují předpi sy o nebezpečných látkách
f) pro použiti j in á
Samonosné průsvitné střešní sestavy (kromě sestav na bázi skla)
a) pro použit i ve střechách a při střešních úpravách
b) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při posuzování
vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení
- výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení
c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s pfedepsanou úrovní
Al l ,A21,a l l
A 12, A22, 2, C2, D, E
(AI ažE)', F
Pórovité kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační

a

5/9

,c

zásypy
5/1 O

Vnější tepelně izolační

kompozitní systémy s omítkou (ETlCS)
na které se vztahují požadavky reakce na o h eň s
Al l , A21 , Sl, Cl
A I', A2', B', c', O, E, (A I ažE)', F
b) jako vnější stě ny, bez požadavku reakce na oheň
Tmely, maltoviny a lepidla
a) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách
a)jako

S/II

vnější stěny,

předepsanou

úrovní
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b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách
c) pro použiti, na která se vztahují poíá4a~kt rehkce na oheň s předepsanou úrovní
l1J_~;~~B. Cl
AI ' -

5112

';;W;'. " D, E
rtllE , F

Výrobky pro požární přepážky a po.
ochranných povrchových úprav)

ěsnění

a výrobky pro požární ochranu

(včetně

a) na které se vztahují požadavky na požární odolnost
b) pro použiti, na která se vztahují požadavkr reakce na
AI! , A2 , BI , Cl
A12, A22, S2, Cl, D, E
(AI až E)', F

5113
5114
611

613

615

811
813

814
815
816

Výrobky pro protipožitmi ochranné
Výrobky pro impregnaci
pro impregnaci dřeva)

dřeva,

nátěry,

ochranné

obklady a

nátěry

oheň

s

předepsanou

úrovní

nástřiky

a povlaky

dřeva .

kovu a zdi-va

(kromě výrobků

Tabule plochého nebo zakřiveného skla, promované sklo, izolační skla Q'en izolační skla)
a) pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně
šíi'ení plamene po povrchu
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
AI, A2, B, C, D, E
(AI až E)' F
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení
vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení
- výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení
Izolačnf skla neuvedená pod pořadovým číslem I a 2
a) pro ostatní použití vystavená rizikům "při bezpečnosti při užívání" a na která se takové
předpisy vztahují
b) pro použiti týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
Skleněné tvárnice a stěnové panely Zl! skleněných tvárnic
a) pro použiti v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
AI , A2, B, C, D, E
(AI ažE,)' F
c) pro použiti jako zasklení odolné proti průstřelům nebo výbuchům
d) pro ostatní použití vystavená rizikům "bezpečnosti při užívání" a na která se takové předpisy
vztahují
e) pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
f) pro použiti jiná
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požámí/kouřové úseky a
na únikových cestách
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) pro použití, na která se vztahují další
specifické požadavky, zejména ochrana proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost při
užívání
Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) pouze pro použiti uvnitř budov
Zárubně
Střešní světlíky, střešní okna
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požám! odolnost (např. pro dělení na požární
úseky)
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
Al! , A2 T, B! , C'
-4-
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A1 2,A2 2 B2 Cl,D,E

~~~~~. ~
...t.

8/7
9/5

9/7

tříd

střech při působení

c) pro použití, na která se vztahují
hlediska
namáhání
vnějšího požáru
~1'
- výrobky vyžadující zkoušení
~.k"V:
- výrobky "považované za vyhovující'
.', oušení
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
f) pro použití jiná
Uzávěry/okenice a rolety (s příslušným kováním nebo bez něho) pro vnější použití
Vybavení komunikací
d) Protihluková zařízení a stěny, clony proti oslnění Oen prolihluková zařízeni a stěny)
Sestavy vnitřních příček
a) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
AI I, A2 1, Bl , Cl
A1 2, A2 2, B2, C2, O, E

(AI ažE)',F

9/8

9/9

9/ 15

9/17
1013

10/5
10/7

1018

b) pro použití v sestavách, na které se vztahují požadavky na požární odolnost
c) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
d) pro použití, která jsou vystavena rizikům spojeným s bezpečností při užívání
e) pro použití jiná
Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabuli
do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny a zastřešeni
a) pro přenos vlivu, které plně závisí na konstrukčním těsnění
b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění
Sestavy lehkých obvodových plášťů
a) jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
Al l , Ai , Bl , Cl
2
A 1 , A22, B2, C2 , O, E (Al až E)3, F
b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na ohell
c) pro použití v sestavách, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření
požáru
Výrobky pro zpevněně venkovní povrchy
dlažební prvky (s hladkým nebo plastickým povrchem) např. dlažební kostky, dlažební desky,
obrubníky, kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky; povrchově upraveně plechové kryty;
břidlicové desky; dlaždice; mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; plechová mřížovina;
vegetační dílce, výrobky pro přejezdy; silniční dílce a rošty pro povrchy chodníků a dopravních
ploch Oen betonové, gral1itoidové a teracové dlaždice a dlažební prvky betonové-zámková
dlažba)
Pojiva ze syntetických pryskyřic
Výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní hašení požáru, řízení požáru a kouře a pro
potlačování výbuchu ve stavbách Oen výrobky pro řízení požáru a kouře)
Zařízeni pro přípravu teplé vody a ústřední vytápění s výjimkou zařízení spalujících plynná
paliva, tepelná čerpadla ú"en tepelná čerpadla, výměníky a výměníkové slanice)
Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez vlastního zdroje energie
a) v budovách
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
AI l , A2 r, Bl , Cl
A1 2, A22, B 2 , C 2, O, E
(Al až E)', F
Chladicí, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, klimatizační jednotky
-5-
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11/1

Výrobky pro tuhé podlahové povrchy
=i~
::-."· = ' -ety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové
prvky: dlažební prvky, dlaždice, m r:b>
rošty, tuhé laminované podlaho i!!Y.lJ~ . Y na bázi dřeva, licí a potěrové materiály
nosné systémy uváděné na trh jako ·se.$láy~,P ístupové rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní
použití včetně uzavřených prosto :~~~jl1e opravy,
na které se vztahují požadavky reakce n
s předepsanou úrovní
I
I
I
l
AIFL , A2 FL , BFL , Cn
2 2FL,8
' FL , fL,DFbEn
AIFL,A

'c'

(kromě mřížových krytů,

(AI FL až Erd, FFL
di/a/ačních prvků, podlahových

mřížek,

zdvojených a dutinových

podlah)
1112

Pružné a textilní podlahoviny
Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích
(textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové
tennosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové
čtverce; pružné laminované podlahoviny) pro vnitřní použití, na které se vztahují požadavky
reakce na oheň s předepsanou úrovní

A1 FL I, A2FL I, BFL 1, C FL I
AI FL2, A2 FL 2, B FL2, C FL 2, DfL, EFL
(kromě podlahovin pro použití ve zvláštních mokrých prostorách)

11/3

11 /4

1l/5

Pružné a textilní podlahoviny
Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích
(textilní podlahové krytiny zahmujíci čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové
termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové
čtverce; pružné laminované podlahoviny) pro venkovní použití
Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady (například obklady a
profily z plastů, kompozitních materiálů , cihelných pásků , vláknocementových desek, prvky pro
povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky odolná kamenina a keramické kachle)
(kromě tvarované chemicky odolné kameniny a keramických kachlů)
Panely, obkladové desky, prvky a profily, fasádní obklady, zavěšené podhledy, zavěsné kostry,
krytiny v rolích a šindele
a) pro použiti, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost staveb, včetně šíření
plamene po povrchu a odkapávání hmot z podhledů nebo bezpečnost při užívání nebo
hygienické požadavky,
b) pro použití, na která se vztahují tepelně nebo zvukově izolační požadavky
c) pro použití, na která se vztahují požadavkr reakce na oheň s předepsanou úrovní

AI I A2 BI Cl
2
2
, B ,
D, E
A1 ,
(Al až El', F
2

1116

ci,

A2

Sádrokartonové desky, omítky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a
kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků
a) v požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech), na které se vztahují
požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

AI I A2 t BI Cl
A1 2, A22, Bi,
D, E
(A 1 až El', F

ci:

stěnách,

příčkách

nebo stropech, zamýšlených pro zvýšení požární odolnosti
alnebo pro děleni budov na požární úseky
Rozsah rozhodnutí se dále vymezuje pro postupy posuzování shody podle § 3, 5, Sa, 6, 7 a 9 stanovené
pro jednotlivé skupiny výrobků v příloze č. 2 citovaného nařízení vlády.
b) ve

konstrukčních prvků

-6-

Cj,2093/06/03

Pro dodržování jed notného postupu a utorizon ných olob se ve v}'rok u uvedené právnické osobě jako
autorizované osobě stanoví podmí nky, uvedené v pfíloze IOholO ro<hodnut;, která tvoří je ho nedílnou
součást.

Odůvodn i!n;

T;mto rozhoc.ln utím se v plné m rozsahu vyhov,'j e ~.ádosti O "měnu rozhodn uti o autorizací ,
kterou žad atel podal ve smys lu ustanove ní čl. II odst. 3 na řízen í vl:idy č. 312/2005 Sb , Ve výrok u
rozhoc.lnutí uvede ná právnícká osoba vyhovuje podm ínkám stanoveným v § I I odsl. 2 zákona k zaj išt"n i
čin n ostí při posuwvá ní shody ve smyslu citovan,;ho nař ize ní vlády u výrobků a postupů, k niml je
a utorizace ro"hodnutím uděle n a. Spln"ni podminek je dok um"nlov"no ve spisu čj. 2093/06, uložené m
v Úfadu. Při rozhodování o změ n~ rozhodnutí O autor izaci byla vy užita osvcdč~ni o akreditaci vydm,á
Ccs kým institutem pro akreditaci, o. p. 5., která se vztahuJ; k předm~tu této autor izace,
Po u čen;

Proti tomuto ro"hodnut i se lze do 15
obc hodu Č R podáním u č íněný m u Úřadu ,

dnů

od jeho

doručení

odvolat k M inisterstvu

/
Ing. Alexander

$afaří k-l'š][osZ

předseda

.,.

průmysl u

a

Příloha rozhodnutí č. 35/2006 ÚNMZ

Kromě plnění

ustanovení záko
autorizovaná osoba povinna plnit násl
rozhodnutí:

'~~~

"1i~
~' a § II
~J~o ' '.~ odmínk:y,

a § lla, a nařízení vlády je
tvořící nedílnou součást tohoto

I-oznamovat neprodleně Úřadu všechny změny údajů, na jejichž základě byla udělena
autorizace, a změny ovlivňující činnost subjektu jako autorizované osoby (dále jen AO),
2-vystupovat jako autorizovaná osoba pouze v rámci činností, ke kterým byla udělena
autorizace; jednotného razítka odsouhlaseného Úřadem užívat pouze na dokumentech,
vydávaných při těchto činnostech,
3-na certifikátu či jiném dokumentu, vydávaném v rámci posuzováni .shody, používat
identifikačni číslo autorizované osoby a číslovat tyto dokumenty tak, aby byly snadno
identifikovatelné,
4- sdělovat Úřadu a České obchodní inspekci, popřípadě orgánu stanovenému zvláštním
zákonem, skutečnosti o porušení zákona, o kterých se při své činnosti dozví,
5- účastnit se koordinačních porad organizovaných Úřadem nebo jím pověřenou AD, podílet se
na zpracování návodů pro jednotný postup AO ve stanovené oblasti a předávat je Úřadu,
podle návodů postupovat a spolupracovat s ostatními AD působícími v téže oblasti, včetně
zamezení duplicitním zjišťováním (zejména u prověrek systému jakosti),
6-aktivně se podílet na normotvorné činnosti, tj. zejména v oblastech své odbornosti působit
jako zpracovatel normalizačních úkolů mezinárodní spolupráce, popřípadě úkolů tvorby
norem plánu technické normalizace, připomínkovat návrhy evropských, mezinárodních a
českých technických norem, působit jako člen v technických normalizačních komisích,
7-poskytnout Úřadu na jeho žádost jakoukoli informaci týkající se aktivit AO a pravidelně ho
informovat o metodách a zkušenostech AO předkládáním výročních zprávo činnosti se
zvláštní kapitolou o subdodavatelských smlouvách a subdodávkách,
8-písemně informovat Úřad o nejasnostech a problémech vzniklých při činnostech v rámci
autorizace, zejména bezodkladně oznámit specifikované zji š tění, že ustanovení české
technické normy nebo určené normy neodpovídá základním požadavkům nařízení vlády,
popřípadě jiné skutečnosti týkající se technických norem,
9- spolupracovat s pracovníky Úřadu při prováděni kontroly ve smyslu § II odst. 4 zákona,
10- umožnit účast na přezkoumání své- technické způsobilosti pracovníkům Úřadu a jím
přizvaným osobám,
11- poskytovat na vyžádání České obchodní inspekce, popřípadě orgánu stanoveného zvláštním
zákonem, součinnost při dozoru,
12-vydávat na žádost výrobce, zplnomocněného zástupce nebo dovozce odborná vyjádření
vyžádaná Českou obchodní inspekcí, popřípadě jiným orgánem dozoru, je-Ii tak stanoveno
zvláštním zákonem,
13- informovat objektivně výrobce, zplnomocněné zástupce nebo dovozce, popřípadě jiné
osoby o nejnovějším vývoji při uplatňování českých technických norem, určených norem, a
vyplývá-li to z případné mezinárodní smlouvy, i zahraničních technických norem , a při
uplatňování doporučení plynoucích z koordinace AD a postupů posuzování shody a
poskytovat jasné informace o lhůtách a nákladech,
14- zajišťovat nebo se aktivně účastnit testů odbornosti (kruhových testů, porovnávacích
zkoušek ap.) vyžádaných Úřadem,

Příloha rozhodnutí č. 3512006 ÚNMZ

15- O své účasti v zájmových sdruženíc ~~
Oih\611 at s vědomím, že nesmí ohrozit podmínku
nepodjatosti,
Jt.;."- ~;
16- subdodavatelské smlouvy v nezby ~n;- ,rQ"''/ II uzavírat vždy s přesnou technickou
specifikací a v přímém smluvním .,.. /' S akreditovaným subdodavatelem (s jiným
výjimečně za souhlasu Úřadu) a zajistit phpuštění kontroly Úřadem II subdodavatele,
17- vést samostatnou evidenci subdodávek, subdodavatelů a subdodavatelských smluv
s aktuálními informacemi o způsobilosti smluvních subdodavatelů; subdodávky ve větším
rozsahu, nežje deklarován v žádosti o autorizaci, využívat výhradně se souhlasem Úřadu,
18- ověřovat a potvrzovat protokoly dodané v rámci smluvních subdodávek, posuzovat závěry
v těchto protokolech,
19- nést odpovědnost za veškeré činnosti, kterých se týká autorizace, včetně činností smluvně
zadaných subdodávkou, a za chyby, kterých se při provádění těchto činností AO dopustí,
20- poskytovat Úřadu každoročně důkaz o pojistném krytí občanskoprávní odpovědnosti, které
se vztahuje na rizika související s činnostmi spojenými s posuzováním shody,
21- při případných námitkách proti negativnímu výsledku posouzení shody nebo proti zrušení
nebo změně vydaného certifikátu nebo jiného dokumentu postupovat v souladu s příslušnou
ČSN EN řady 45 000 nebo ČSN EN ISOIIEC řady 17000,
22- případnou žádost o zrušení autorizace podat Úřadu alespoň 4 měsíce před předpokládaným
termínem zrušení,
23- v případě zrušení autorizované osoby či změny rozhodnutí o její autorizaci ve smyslu
zúžení rozsahu jeho předmětu zajistit přístup Úřadu k dokumentaci jejích zakázek
způsobem dohodnutým s Úřadem.

