
Čj. 2778/09/05 V Praze dne 10. prosince 2009

ROZHODNUTÍ č. 20/2009

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") podle § 11
odst. 1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon")
ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl takto:

Žadateli
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost,

Třanovského 622/11, 16304 Praha 6 - Řepy,
IČ 27146235,

se uděluje

AUTORIZACE
k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením

vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení (dále jen "NV 176/2008
Sb.").

Rozsah tohoto pověření se vymezuje pro výrobky uvedené v následujících bodech v příloze č. 4
NV 176/2008 Sb.:
1. Kotoučové pily (s jedním nebo několika kotouči) pro zpracování dřeva a materiálů

s podobnými fyzikálními vlastnostmi nebo pro zpracování masa a materiálů s podobnými
fyzikálními vlastnostmi těchto typů:

1.1 Pily se stálou polohou kotouče při řezání, s pevným stolem nebo podpěrou a s ručním
posuvem obrobku nebo s přídavným posouvacím zařízením.

1.2 Pily se stálou polohou kotouče při řezání, s ručním posuvem stolu nebo vozíku, které
vykonávají vratný pohyb.

1.3 Pily se stálou polohou kotouče při řezání, se zabudovaným strojním posuvem obrobku a
s ručním vkládáním nebo vyjímáním.

1.4 Pily s posuvným kotoučem při řezání, s mechanickým posuvem kotouče a s ručním
vkládáním nebo vyjímáním.

2. Srovnávací frézky pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku.
3. Tloušťkovací frézky pro jednostranné obrábění dřeva, se zabudovaným strojním posuvem

obrobku a s ručním vkládáním nebo vyjímáním.
4. Pásové pily s ručním vkládáním nebo vyjímáním pro zpracování dřeva a materiálů

s podobnými fyzikálními vlastnostmi nebo pro zpracování masa a materiálů s podobnými
fyzikálními vlastnostmi těchto typů:

4.1 Pily se stálou polohou kotouče při řezání, s pevným stolem nebo stolem vykonávajícím
vratný pohyb, nebo s opěrou obrobku.

4.2 Pily s kotoučem na vozíku, který vykonává vratný pohyb.
5. Kombinované stroje pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi

uvedené v bodech 1 až 4 a v bodě 7.
6. Čepovací stroje pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku a s několika držáky

nástrojů.
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7. Svislé frézky s rucnim posuvem obrobku pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými
fyzikálními vlastnostmi.

8. Přenosné řetězové pily pro zpracování dreva.
13. Ručně nakládané vozy pro sběr domovního odpadu s lisovacím zařízením.
17. Zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladů, u nichž je nebezpečí pádu z výšky

přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry (kromě stavebních výtahů).
22. Ochranné konstrukce při převrácení (ROPS).
23. Ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS).
Rozsah pověření se dále vymezuje pro následující postupy posuzování shody:

ES přezkoušení typu - § 5 odst. 3 písmo b) a odst. 4 písmo a) (příloha č. 9)
citovaného nařízení vlády.
Pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob se ve výroku uvedené právnické osobě
jako autorizované osobě stanoví podmínky, uvedené v příloze k tomuto rozhodnutí, která tvoří
jeho nedílnou součást.
Při výkonu činností zde uvedených bude ve výroku rozhodnutí uvedená právnická osoba
používat identifikační číslo notifikované osoby 1016.
Toto rozhodnutí se vydává na dobu neurčitou. Postupovat podle něho lze ode dne, kdy bude
žadateli doručeno sdělení Úřadu o tom, že Evropské komisi a členským státům EU bylo
doručeno oznámení o pověření žadatele k činnostem podle tohoto rozhodnutí, a to bez ohledu na
nabytí účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a V 176/2008 Sb.

Odůvodnění
Ve výroku rozhodnutí uvedená právnická osoba vyhověla podmínkám stanoveným

v příloze č. 11 k NV 176/2008 Sb. k zajištění činností při posuzování shody ve smyslu tohoto
nařízení vlády u výrobků a postupů, k nimž je autorizace rozhodnutím udělena. Splnění
podmínek je dokumentováno ve spisu čj. 2778/09, uloženém v Úřadu. Při rozhodování o
autorizaci byla využita osvědčení o akreditaci vydaná Českým institutem pro akreditaci, která se
vztahují k předmětu této autorizace.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho doručení odvolat. O odvolání rozhoduje

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Odvolání se podává u Úřadu.

g. Milan Holeček
předseda
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Kromě plnění ustanovení zákona, zejména § 11 a § lla, a ustanovení NV 17612008 Sb. je
autorizovaná osoba povinna plnit následuiicí podmínky, tvořící nedílnou součást rozhodnutí o
udělení autorizace:
1-oznamovat neprodleně Úřadu všechny změny údajů, na jejichž základě byla autorizace

udělena nebo změněna, a změny ovlivňující činnost subjektu jako autorizované osoby (dále
též "AO"),

2- vystupovat jako autorizovaná (notifikovaná) osoba pouze v rámci činností, ke kterým byla
udělena autorizace (provedena notifikace); jednotného razítka podle vzoru odsouhlaseného
Úřadem užívat pouze na dokumentech, vydávaných při těchto činnostech,

3-příslušné certifikáty a ostatní výstupy dle NV 17612008 Sb. vydávat jménem autorizované
osoby, resp. notifikované osoby s uvedením identifikačního čísla notifikované osoby; tyto
dokumenty označovat (číslovat) tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné,

4-uchovávat certifikáty a ostatní výstupy autorizované osoby dle NV 176/2008 Sb. i všechny
dokumenty a protokoly dokládající úroveň, věcnou správnost a úplnost technických zkoušek a
dalších úkonů autorizované osoby provedených v rámci posuzování shody, včetně výsledků
smluvních činností subdodavatelů,

S-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 a jejich výsledky přenášet
do činnosti a závěrů koordinačních porad AO; účastnit se koordinačních porad
organizovaných Úřadem nebo jím pověřenou AO, podílet se na zpracování návodů pro
jednotný postup AO ve stanovené oblasti a předávat je Úřadu, podle návodů a závěrů
z koordinačních porad postupovat a spolupracovat s ostatními AO působícími v téže oblasti,
včetně zamezení nadbytečným duplicitním zjišťováním (zejména u 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, připomínkovat 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 o
nich informovat, zejména předkládáním výročních zpráv o činnosti obsahujících též
informace o subdodavatelských smlouvách a subdodávkách a o metodách a zkušenostech
AO,

9- písemně informovat Úřad o nejasnostech a problémech vzniklých při činnostech
prováděných v rámci autorizace, zejména bezodkladně oznámit konkrétní zjištění, že
ustanovení harmonizované evropské normy nebo určené normy neodpovídá základním
požadavkům NV 176/2008 Sb., popřípadě jiné skutečnosti týkající se norem,

10- umožnit účast na přezkoumání své technické způsobilosti pracovníkům Úřadu a jím
přizvaným osobám,

11-poskytovat na vyžádání orgánu dozoru (Česká obchodní inspekce, popřípadě orgán
stanovený zvláštním zákonem) součinnost při jeho činnosti,

12- vydávat na žádost výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce odborná vyjádření
vyžádaná Českou obchodní inspekcí, popřípadě orgánem stanoveným zvláštním zákonem,
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13-při jednání s výrobci, zplnomocněnými zástupci, dovozci, popřípadě s jinými osobami
poskytovat v souladu s nejnovějším 'ývojem při uplatňování harmonizovaných českých
technických norem, zahraničních technických riorem přejímajících v členských státech EU
harmonizovanou evropskou normu či určených norem a s doporučeními plynoucími
z koordinace AO objektivní informace o postupech posuzování shody a jednoznačné údaje o
příslušných lhůtách a nákladech,

14- zajišťovat nebo se aktivně účastnit testů odbornosti (kruhových testů, porovnávacích zkoušek
ap.) vyžádaných Úřadem,

15- o své účasti v profesních sdruženích rozhodovat s vědomím, že nesmí ohrozit podmínku
nezávislosti a neexistence jakéhokoli střetu zájmů,

16- všechny subdodavatelské smlouvy uzavírat vždy s přesnou technickou specifikací a
v přímém smluvním vztahu se subdodavatelem a zajistit, aby odborná způsobilost,
nestrannost a nezávislost subdodavatele mohla být Úřadem kontrolována u samotného
subdodavatele,

17- případné další subdodavatelské smlouvy v rozsahu subdodávek akceptovaném při udělení
autorizace uzavírat s akreditovanými subjekty s následným informováním Úřadu, s jinými po
předchozím souhlasu Úřadu; subdodavatelské smlouvy nad rámec rozsahu akceptovaného při
udělení autorizace lze uzavírat jen ve zcela výjimečných případech, a to po předchozím
souhlasu Úřadu,

18- vést samostatnou evidenci subdodávek, subdodavatelů a subdodavatelských smluv
s aktuálními informacemi o způsobilosti smluvních subdodavatelů,

19- ověřovat a potvrzovat protokoly dodané v rámci smluvních subdodávek, posuzovat závěry
v těchto protokolech,

20- postupovat s vědomím, že za subdodávky provedené subdodavatelem přejímá plnou
odpovědnost,

21-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 AO či změny rozhodnutí o její autorizaci ve smyslu zúžení rozsahu jeho
předmětu zajistit přístup Úřadu k dokumentaci jejích zakázek způsobem dohodnutým
s Úřadem,

25- při eventuálním přejímání výsledků zkoušek a zjištění z jiných výkonů vlastních nebo
provedených jinými subjekty se řídit zásadami, vyplývajícími ze závěrů koordinačních porad
AO a odsouhlasenými Úřadem.




