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INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY   

 

Dočasná opatření při realizaci činností  

ve vztahu k preventivním opatřením ke snížení rizik nákazy  

v mimořádné situaci COVID-19 

 

Účinnost od: 27. 03. 2020 

Oblasti působnosti: 

Certifikační orgán pro certifikaci produktů č. 3170 

Inspekční orgán č. 4013 

Autorizovaná osoba č. 248 

Notifikovaná osoba / Oznámený subjekt / Uznaná nezávislá 
organizace č. 1221 

 
 
Vážení zákazníci, 

 

rádi bychom Vás, ve vztahu k mimořádné situaci COVID-19, informovali, že přijatá organizační opatření 
v naší společnosti, stejně jako ve skupině TÜV NORD celosvětově, jsou účinná a i proto prozatím žádný 
náš pracovník neonemocněl touto nákazou. 
 
Nadále jsme tedy připraveni poskytovat Vám naše služby v plném rozsahu. 
 
Dále bychom Vás chtěli informovat, že v návaznosti na nouzový stav a omezení pohybu osob, které 
vyhlásila vláda ČR pro území celého státu, zveřejnil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví dne 24. března 2020, dokument s názvem „Usměrnění k postupu provádění 
auditů/inspekcí za mimořádných okolností způsobených šířením koronaviru SARS-CoV-2 
způsobujícího onemocnění COVID-19“, který řeší mimořádný režim v rámci příslušných postupů 
ověřování stálosti vlastností /postupů posuzování shody stanovených výrobků podle zákona č. 90/2016 
Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Viz   https://www.unmz.cz/category/aktuality-z-oblasti-statniho-zkusebnictvi/ 
 
Toto Usměrnění je určeno oznámeným subjektům, uznaným nezávislým organizacím a autorizovaným/ 
notifikovaným osobám a subjektům, u kterých provádějí audity/inspekce v rámci výše uvedených 
postupů na základě oprávnění/osvědčení vydaného orgány ČR.  
 
Po zvážení specifik našich činností a konzultacích s garanty jednotlivých oborů a s ohledem na to, že 
Usměrnění ÚNMZ je pouze doporučujícího charakteru, bychom Vás chtěli informovat o některých 
úpravách při realizaci našich činností. 
 

1. S ohledem na udržení hospodářské stability naší firmy se budeme snažit veškeré naše činnosti 
pro Vás, pokud je to možné, realizovat v dosavadním režimu, avšak za přísného dodržování 
předepsaných hygienických pravidel a opatření a to jak všeobecně vyhlášených, tak např. i 
dalších Vámi specifikovaných pro pobyt ve Vašich objektech. 

 
2. U nových i již otevřených zakázek na naše činnosti Vám podá vedoucí zakázky vždy informaci o 

případných mimořádných opatřeních a dočasných změnách v našich postupech.  
 

https://www.unmz.cz/usmerneni-k-postupu-pri-provadeni-auditu-inspekci-za-mimoradnych-okolnosti-zpusobenych-sirenim-koronaviru-vcetne-jeho-priloh/
https://www.unmz.cz/usmerneni-k-postupu-pri-provadeni-auditu-inspekci-za-mimoradnych-okolnosti-zpusobenych-sirenim-koronaviru-vcetne-jeho-priloh/
https://www.unmz.cz/usmerneni-k-postupu-pri-provadeni-auditu-inspekci-za-mimoradnych-okolnosti-zpusobenych-sirenim-koronaviru-vcetne-jeho-priloh/


 
 

 strana 2 / stran 2 

3. V případě, že Vaše firma, vzhledem k riziku COVID-19, nesouhlasí s fyzickou přítomností 
našich pracovníků ve svých objektech, a kde je to z hlediska nastavení našich procesů možné, 
(např. u modulů A2, C2 PED), budeme tuto situaci řešit odsunutím plánovaných auditů/inspekcí 
na pozdější dobu. 
 

4. U otevřených zakázek, tj. již probíhajících činností, jsme nuceni omezovat přítomnost našich 
pracovníků v objektech Vaší firmy pouze na dobu nezbytně nutnou. To znamená, že se 
budeme také snažit minimalizovat počet všech přítomných osob při našich činnostech a 
eliminovat prostoje našich pracovníků v objektech zákazníka.  

 

5. Většinu dokumentace, kterou potřebujeme přezkoumat při naší činnosti, kde je to možné, si od 
Vás budeme nechávat zasílat (pokud možno elektronicky) předem a přezkoumávat jí budeme 
předem na našich pracovištích. 

  
6. Tam, kde máme naše činnosti rozpracované (od stadia obdržení objednávky) a zároveň došlo 

k zastavení Vaší výroby, nám na výzvu našeho pracovníka prosím písemně potvrďte dobu 
přerušení, po kterou nebylo možné naše činnosti realizovat. 
 

7. Pokud je ve Vaší firmě, s ohledem na možné riziko zavlečení nákazy COVID-19, momentálně 
zcela vyloučena přítomnost našich pracovníků, dohodne s Vámi náš vedoucí zakázky, tam kde 
je to realizovatelné (vyloučeno např. u modulů F, G PED), možnost realizace našich činností 
distanční formou – v souladu s Usměrněním ÚNMZ kap. 5. a příloha C. Při využití distanční 
formy činností s Vámi budeme předem komunikovat technické možnosti a musíme si od Vás 
nechat předem písemně potvrdit Váš souhlas s touto metodou a prohlášení o technickém 
zajištění distanční realizace našich činností. 
 

8. Realizace činností AO248 podle vyhlášky SÚJB č. 358/2016, Sb. zcela distančním způsobem 
není přípustná. Tento typ zakázek musí být nadále realizován výhradně standardním 
způsobem, avšak při zachování všech aktuálních hygienických a administrativních pravidel, 
stanovených orgány ČR. V dílčích úkonech je možné omezeně využít i nestandardní způsoby, 
avšak vždy budeme zachovávat úroveň verifikace předmětu posuzování shody. Jaderná 
bezpečnost má absolutní prioritu a není možné snížit úroveň posuzování shody.  
 

9. V případě auditů/inspekcí v zahraničí, pokud to situace v dané zemi umožňuje, zajistíme 
provádění auditů/inspekcí našimi externími auditory/inspektory, nebo subdodavateli v dané 
zemi. Před realizací činností v zahraničí prostřednictvím subdodavatele Vás vždy požádáme o 
Vaše písemné potvrzení souhlasu s využitím subdodavatele. 

 
 

Tato dočasná opatření při realizaci našich činností platí po dobu trvání mimořádné situace COVID-19. 
 
 
Děkujeme Vám předem za pochopení a potřebnou součinnost. 
 
 
Přeji všem hodně zdraví 
 
 
 
 
Ing. Daniel Jarchovský 
Ředitel Divize posuzování shody  
TÜV NORD Czech, s. r.o. 
 
 
Praha, 27. 03. 2020 
 

 


