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V Praze dne 30. srpna 2004
č.48/2004
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Úřad pro technickou normalizaci, metrolo
zkušebnictví (dále jen "Úřad") podle § 11
odst. 1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb., o es: c. h požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů ve zn 1 ':1. jších předpisů (dále jen "zákon' )
ve správním řízení podle zákona č. 71 967 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Žadateli
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských
a lesnických strojů, akciová společnost
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy,
IČ 27146235,

se uděluje

AUTORIZACE
k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením
vlády Č. 9/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí
hluku, ve znění nařízení vlády Č. 342/2003 Sb. (dále jen"NV 9").
Rozsah tohoto rozhodnutí se vymezuje pro všechny výrobky vymezené v příloze Č. 1 NV 9.
Rozsah rozhodnutí se dále vymezuje pro následující postupy posuzování shody:
vnitřní řízení výroby s posouzením technické dokumentace a periodickou kontrolou příloha č. 5,
ověření jednotlivého zařízení - příloha Č. 6
úplné zabezpečování jakosti - příloha Č. 7
citovaného nařízení vlády.
Ve výroku rozhodnutí uvedené právnické osobě se jako autorizované osobě stanoví pro
dodržování jednotného postupu autorizovaných osob podmínky uvedené v příloze tohoto
rozhodnutí která tvoří jeho nedílnou součást.
Při výkonu činností zde uvedených bude ve výroku rozhodnutí uvedená právnická osoba
používat identifikační číslo notifikované osoby které jí bude Úřadem oznámeno.
Toto rozhodnutí se vydává na dobu neurčitou. Postupovat podle něj lze ode dne, kdy bude
žadateli doručeno sdělení Úřadu o oznámení pověření žadatele k činnostem podle tohoto
rozhodnutí Evropské komisi a členským státům EU.
Vydáním tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti rozhodnutí

Č.

11/2002 ÚNMZ z 12. dubna 2002.

Odůvodnění
Ve výroku rozhodnutí uvedená právnická osoba vyhověla podmínkám stanoveným
v příloze Č. 9 k
9 k zajištění činností při posuzování shody ve smyslu citovaného nařízeni
vlády. Splnění podmínek je dokumentováno ve spisu čj. 718/04/30 uloženém v Úřadu. Při
rozhodování o autorizaci byla využita osvědčení o akreditaci vydaná Českým institutem pro
akreditaci, která se vztahují k předmětu této autorizace. Státní zkušebna zemědělských,
potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost, navazuje na činnost státní příspěvkové
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organizace Státní zkušebna zeměděls
. A avinářských a lesnických strojů jako
autorizované osoby AO 206 v důsledku
'dlí· ministra zemědělství čj. 19571/04-13020,
jímž byly ke dni 2004-06-30 převeden
í: I innosti a zaměstnanci na Ministerstvem
zemědělství ČR založenou obchodní sp L
vedenou ve výroku rozhodnutí, a to při
zachování stávajícího technického i per .."~
o vybavení pro posuzování shody podle
citovaného nařízení vlády. Proto pozbývá platnosti rozhodnutí č. 11/2002 ÚNMZ z 12. dubna
2002.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho doručení odvolat k Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR podáním učiněným u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví.
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Kromě plněni veškerých podmínek
. vených uvedeným zákonem, zejména § 11
odst. 2 a § l1a, je autorizovaná osoba povinna plnit následující podmínky, tvořící nedílnou
součást rozhodnutí o udělení autorizace:
1- dodržovat ustanovení zákona a předmětného nařízení vlády, zejména postupy stanovené pro
posuzováni shody výrobků v rozsahu rozhodnutí o autorizaci, a podmínky uvedené
v rozhodnutí o autorizaci,
2- oznamovat neprodleně Úřadu všechny změny údajů, na jejichž základě byla udělena
autorizace, a změny ovlivňující činnost subjektu jako AO,
3- vystupovat jako autorizovaná respektive notifikovaná osoba pouze v rámci činností, ke
kterým byla udělena autorizace a provedena notifikace; jednotného razítka schváleného
Úřadem užívat pouze na dokumentech, vydávaných při těchto činnostech,
4- na certifikátu či jiném dokumentu, vydávaném v rámci posuzování shody, používat
identifikační číslo osoby notifikované Evropské komisi a členským státům a číslovat tyto
dokumenty tak, aby byly snadno identifikovatelné,
5- sdělovat Úřadu a České obchodní inspekci popřípadě orgánu stanovenému zvláštním
zákonem, skutečnosti o porušení zákona, o kterých se při své činnosti dozví,
6- účastnit se přímo nebo v zastoupení jednání notifikovaných osob; účastnit se koordinačních
porad organizovaných Úřadem nebo jím pověřenou AO, zpracovávat technické návody pro
jednotný postup AO ve stanovené oblasti a předávat je Úřadu k posouzení a archivaci,
podle technických návodů postupovat a spolupracovat s ostatními AO působícími v téže
oblasti, včetně neprovádění duplicitních zjištění (zejména prověrek systému jakosti),
7- 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, připomínko vat návrhy evropských, mezinárodních a
českých technických norem, působit jako člen v technických normalizačních komisích,
8- 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,
9- písemně informovat Úřad o nejasnostech a problémech vzniklých při činnostech v rámci
autorizace,
zejména bezodkladně
oznámit specifikované
zjištění, že ustanovení
harmonizované evropské normy neodpovídá základním požadavkům nařízení vlády,
popřípadě jiné skutečnosti týkající se norem,
10- spolupracovat s pracovníky Úřadu při provádění kontroly ve smyslu § 11 odst. 4 zákona,
11- umožnit účast na přezkoumání své technické způsobilosti pracovníkům Úřadu a jím
přizvaným osobám,
12- poskytovat na vyžádání České obchodní inspekce, popřípadě orgánu stanoveného zvláštním
zákonem, součinnost při dozoru,
13- vydávat na žádost výrobce nebo dovozce odborná vyjádření vyžádaná Českou obchodní
inspekcí, popřípadě orgánem stanoveným zvláštním zákonem,
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14- informovat objektivně výrobce, zpl
zástupce nebo dovozce, popřípadě jiné
osoby o nejnovějším vývoji při uplatň
onizovaných českých technických norem,
zahraničních technických norem přej '"
v členských státech EU harmonizovanou
evropskou normu, či určených norem, ~p
í plynoucích z koordinace autorizovaných
osob a postupů posuzování shody a pos "
.'1 asné informace o lhůtách a nákladech,
15- zajišťovat nebo se aktivně účastnit testů odbornosti (kruhových testů, porovnávacích
zkoušek ap.) vyžádaných Úřadem,
16- o své účasti v zájmových sdruženích rozhodovat s vědomím, že nesmí ohrozit podmínku
nepodjatosti,
17- subdodavatelské smlouvy v nezbytném rozsahu uzavírat vždy s přesnou technickou
specifikací a v přímém smluvním vztahu s akreditovaným subdodavatelem (s jiným
výjimečně za souhlasu Úřadu) a zajistit připuštění kontroly Úřadem u subdodavatele,
18- vést samostatnou evidenci subdodávek, subdodavatelů a subdodavatelských
smluv
s aktuálnimi informacemi o způsobilosti smluvních subdodavatelů; subdodávky ve větším
rozsahu, než je deklarován v žádosti o autorizaci, využívat výhradně se souhlasem Úřadu,
19- ověřovat a potvrzovat protokoly dodané v rámci smluvnich subdodávek, posuzovat závěry
v těchto protokolech,
20- 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,
2I-poskytovat Úřadu každoročně důkaz o pojistném krytí občanskoprávní odpovědnosti, které
se vztahuje na rizika související s činnostmi spojenými s posuzováním shody,
22- 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 ISO/IEC řady 17000,
23- případnou žádost o zrušení autorizace podat Úřadu alespoň 4 měsíce před předpokládaným
termínem zrušení,
24- v případě zrušení autorizované osoby či změny rozhodnutí o její autorizaci ve smyslu
zúžení rozsahu jeho předmětu zjiného důvodu, než je zánik potřeby existence AO, zajistit
přístup Úřadu k dokumentaci jejích zakázek vhodným způsobem dohodnutým s Úřadem.
.

I

