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V Praze dne 25. srpna 2006
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Úřad pro technickou normalizaci, metro I
í zkušebnictví (dále jen "Úřad") podle § 11
odst. 5 a § 20 zákona Č. 22/1997 Sb., ~~íťJ. ch požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve zn
dějších předpisů, (dále jen "zákon")
ve správním řízení podle zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona Č. 413/2005 Sb.,
rozhodl takto:
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Žadateli
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.,
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1,
IČ 00014125,

se mění rozhodnutí
Č.

28/2002 Úřadu ze dne 12. září 2002 o udělení

AUTORIZACE
, --:

tak, že vymezení vybraných stavebních výrobků, u kterých je žadatel pověřen k činnostem při
posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády Č. 163/2002
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se nahrazuje
vymezením pro následující stavební výrobky z přílohy Č. 2 nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., ve
znění nařízení vlády Č. 312/2005 Sb.:
3/1
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
AI' , A2' , B' , C'
A12, A22, B2, C2, D, E, (AI až E)3, F
Výrobky mohou nebo nemusl být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení
3/2
Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy
3/3
Dřevěné sloupy venkovního vedení
3/4
Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné 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
Výrobky mohou nebo nemusi být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení
3/7
Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj.
kombinace nosník/deska)
5/6
Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené
kompozitní nebo sendvičové panely (jen šindele)
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na
požární úseky)
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
AI' , A2' , Br , Ci,
A12, A22, B2,
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F
c) pro použití, na která se vzt :\(".: ~~ avky z hlediska tříd namáhání střech při
působení vnějšího požáru
.tz.:"""- výrobky vyžadující zkoušení,~t[;J.
~g.
- výrobky "považované za vyhovu ' ",k I z zkoušení
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
f) pro použití jiná
Tmely, maltoviny a lepidla (jen pro dřevo)
a) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách
b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách
c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11 , Ai , BI , CI
A12, A22, B2, C2, D, E
(AI až E)3, F
Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů a zdiva (jen pro
dřevo)
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové
úseky a na únikových cestách (jen dveře dřevěné a na bázi dřeva)
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 (jen okna a dveře dřevěné a na bázi dřeva)
Zárubně (jen dřevěné a na bázi dřeva)
Střešní světlíky, střešní okna (jen okna dřevěná a na bázi dřeva)
f) pro použití jiná
Výrobky pro tuhé podlahové povrchy
prvky: dlažební prvky, dlaždice, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty,
podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí
a potěrové materiály
nosné systémy uváděné na trh jako sestavy: přístupové rampy, zdvojené podlahy pro
vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy,
na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
_,
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5/11

5/14
8/1
8/3

8/5
8/6
11/1
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AhLI, A2FLI, BFLI, CFLI
A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL
(A1FL až EFL)3, FFL

(jen dřevěné a na bázi dřeva)
11/4 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) (jen dřevěné a na bázi dřeva)
Rozsah rozhodnutí se dále vymezuje pro postupy posuzování shody podle § 3, 5, 5a, 6, 7 a 9
stanovené pro jednotlivé skupiny výrobků v příloze Č. 2 citovaného nařízení vlády.
Pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob se ve výroku uvedené právnické
osobě jako autorizované osobě stanoví podmínky, uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, která
tvoří jeho nedílnou součást.
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Odůvodnění
/Z'l ,J.- .
Tímto rozhodnutím se v plné 11:Qf:' I~, vyhovuje žádosti o změnu rozhodnutí o
autorizaci, kterou žadatel podal ve smys f·~tťŠ ~". ení čl, II odst. 3 nařízení vlády Č. 312/2005
Sb. Ve výroku rozhodnutí uvedená práv .". .!',
a vyhovuje podmínkám stanoveným v § 11
odst. 2 zákona k zajištění činností při posuz
1 shody ve smyslu citovaného nařízení vlády u
výrobků a postupů, k nimž je autorizace rozhodnutím udělena. Splnění podmínek je
dokumentováno ve spisu čj. 1831/06, uloženém v Úřadu. Při rozhodování o změně rozhodnutí
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 dnů od jeho doručení odvolat k Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR podáním učiněným u Úřadu.
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Ing. Alexander Safařík-Pštrosz
Předseda
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Kromě plnění u~tanovení. z~ ~~~~
na ~ 11 a § lla, a nařízení vlády je
autorizovaná osoba povmna plnit nas . ú:.f~\J odmmky, tvořící nedílnou součást tohoto
rozhodnutí:
ftr
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 posuzování shody, používat
identifikační 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 AO, podílet se
na zpracování návodů pro jednotný postup AO ve stanovené oblasti a předávat je Úřadu,
podle návodů postupovat a spolupracovat s ostatními AO 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, připomínko vat 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 zpráv o 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 zjištění, 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 provádění kontroly ve smyslu § 11 odst. 4 zákona,
10- umožnit účast na přezkoumání své teéhnické 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-li 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 AO 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,
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15-0 své účasti v zájmových sdruženíc ~I)vat
s vědomím, že nesmí ohrozit podmínku
nepodjatosti,
16- subdodavatelské smlouvy v nezby . ~~ rqz ahu uzavírat vždy s přesnou technickou
specifikací a v přímém smluvním G;.. t~
s akreditovaným subdodavatelem (s jiným
výjimečně za souhlasu Úřadu) a zajistit připuštění kontroly Úřadem u subdodavatele,
17- vést samostatnou evidenci subdodávek, subdodavatelů a subdodavatelských
smluv
s aktuálními informacemi o způsobilosti smluvních subdodavatelů; subdodávky ve větším
rozsahu, než je 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 ISO/IEC 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.
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