
 

  

 

 

ROZHODNUTÍ 

č. 5/2021 

 

čj.: ÚNMZ/SPR/028/4000/21-8       V Praze dne 28. června 2021    

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 

Praha 1, dočasné pracoviště Na Žertvách 132/24, Praha 8 (dále jen „Úřad“) jako správní orgán příslušný na 

základě ustanovení § 11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) vedl správní řízení o změně 

rozhodnutí o autorizaci podle § 11 odst. 5 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a rozhodl takto: 

 

žadateli 

Český svářečský ústav s.r.o. 

Vratimovská 624/11, Kunčičky 

718 00 Ostrava 

IČO 62305808 

se mění rozhodnutí 

Úřadu č. 6/2016 ze dne 5. ledna 2017 o udělení 

 

AUTORIZACE 

tak, že dosavadní vymezení rozsahu pověření k činnostem při posuzování shody pro vybraná zařízení a jejich 

částí a materiálů (s výjimkou stavebních vybraných zařízení) stanovených podle § 12 odst. 2 vyhlášky  

č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody 

vybraných zařízení (dále jen „vyhláška č. 358/2016 Sb.“) se zužuje o postupy posouzení shody podle bodů 2., 

3., 4., 5. a 6. přílohy č. 7 výše uvedeného předpisu, a to o: 

A1 - Vnitřní řízení výroby s dohledem nad konečným posouzením  

B - Přezkoušení výrobního typu  
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B1- Přezkoušení návrhu vybraného zařízení  

D - Shoda založená na zajišťování kvality výroby  

D1 - Zajišťování kvality výroby   

 

Výkon činnosti autorizované osoby (AO 267) se vymezuje pro vybraná zařízení a jejich části a materiály a 

postupy posouzení shody a je specifikován v příloze tohoto rozhodnutí. 

Toto rozhodnutí se vydává na dobu neurčitou. 

 

Odůvodnění 

 

Tímto rozhodnutím se v plném rozsahu vyhovuje podané žádosti o změnu rozhodnutí o autorizaci, kterou 

žadatel jako jediný účastník řízení v souladu s § 27 správního řádu podal s cílem zúžení rozsahu činnosti  

při posuzování shody. Ve výroku rozhodnutí uvedená právnická osoba, Český svářečský ústav s.r.o., požádala 

Úřad o změnu rozhodnutí o autorizaci z důvodu změny v plnění podmínek autorizace k zajištění činností  

při posuzování shody pro rozsah postupů stanovených podle § 15 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 358/2016 Sb.,  

ke kterým byla pověřená na základě rozhodnutí o autorizaci č. 6/2016 ze dne 5. ledna 2017. Úřad na základě 

tohoto požadavku a splnění podmínky podle § 11b odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb. vydal rozhodnutí o změně 

autorizace, neboť společnost Český svářečský ústav s.r.o.  předloženými podklady, dokumentovanými ve spise 

pod č.j. ÚNMZ/SPR/028/4000/21, doložila splnění požadavku týkající se části převodu práv a povinností na 

jinou autorizovanou osobu a splnila tak zákonnou podmínku před vydáním rozhodnutí. Úřad při rozhodování 

rovněž využil vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jakožto dotčeného orgánu v souladu s § 136 

odst. 1 písm. b) správního řádu ve spojení s § 58 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, který vyjádřil se změnou autorizace souhlas. 

 

Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Úřadu 

a rozhoduje o něm Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

 

 

 

 Mgr. Viktor Pokorný  

 předseda 
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Příloha k rozhodnutí č. 5/2021 

 

Rozsah rozhodnutí se vymezuje pro vybraná zařízení a jejich části a materiály podle § 12 odst. (2) vyhlášky č. 

358/2016 Sb. pro:  

písmeno a) - body 1. a 2. - vybrané zařízení zařazené do bezpečnostní třídy 1,  

písmeno b) - body 1., 2., 3., 4., a 5. (s výjimkou vybraných zařízení dle bodu 6.) - vybrané zařízení zařazené 

do bezpečnostní třídy 2,   

písmeno c) - body 1., 2. a 3 - vybrané zařízení zařazené do bezpečnostní třídy 3;  

 
pro postupy posouzení shody podle § 15 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 358/2016 Sb.: 

E - Zajišťování kvality vybraného zařízení (dle přílohy č. 7, bod 7.vyhlášky č. 358/2016 Sb.) 

E1 - Zajišťování kvality kontrol vybraného zařízení (dle přílohy č. 7, bod 8. vyhlášky č. 358/2016 Sb.)   

F - Ověřování vybraného zařízení (dle přílohy č. 7, bod 9. vyhlášky č. 358/2016 Sb.)  

G - Ověřování celku (dle přílohy č. 7, bod 10. vyhlášky č. 358/2016 Sb.)   

 

v rozsahu požadavků na prověřování shody podle § 16 odst. 6 a přílohy č. 8 vyhlášky č. 358/2016 Sb.: 

 

postup F1 - Ověření části vybraného zařízení (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 358/2016 Sb.)    

 

a dále:  

- Schvalování pracovních postupů, pracovníků provádějících nerozebíratelné spoje 

a pracovníků svářečského dozoru provádějících činnosti vztahující se k nerozebíratelným spojům 

na vybraných zařízeních (příloha č. 2, část A, bod 6.5. vyhlášky č. 358/2016 Sb.), 

- Dohled nad prováděním kontrol a kontrolního svarového spoje (příloha č. 2, část A, bod 

6.7.vyhlášky č. 358/2016 Sb.), 

- Schvalování pracovníků provádějících nedestruktivní kontroly nerozebíratelných spojů (příloha  

č. 2, část A, bod 7.2. vyhlášky č. 358/2016 Sb.), 

- Dohled nad tepelným zpracováním částí tlakových zařízení (příloha č. 2, část A, bod 8.3. vyhlášky 

č. 358/2016 Sb.), 

- Schválení pracovníků provádějících tepelné zpracování částí tlakových zařízení (příloha č. 2, část 

A, bod 8.4. vyhlášky č. 358/2016 Sb.), 

- Specifické ohodnocení navrhovaného materiálu (příloha č. 2, část A, bod 13.6., vyhlášky  

č. 358/2016 Sb.), 

- Posouzení shody materiálů (příloha č. 2, část A, bod 13.9.1. a 13.10., vyhlášky č. 358/2016 Sb.). 
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