
TÜV NORD CZECH, S.R.O.

Zkušenosti z praxe při výkonech 

Oznámený subjekt vs. Inspekční orgán vs. Nezávislá třetí strana



 Oznámený subjekt (1221 / 0045)

 PED 2014/68/EU – Stabilní tlaková zařízení

 EN 13445, EN 13480; AD 2000-Merkblatt

 ASME Boiler and Pressure Vessel Code

 A jiné např. ČSN 690010, CODAP, BS………

 JTN 2014/29/EU – Jednoduché tlakové nádoby

 EN 286-1; -2; -3; -4

 EN 13445

 TPED 2010/35/EU – Přepravitelná tlaková zařízení

 ADR/RID/ADN 2019

 Konstrukce CPR dle nařízení EP 305/2011

 EN 1090

 Kvalifikace svářečského personálu, kvalifikace postupů trvalého spojování

 Kvalifikace NDT personálu

Souhrn činností 



 Akreditovaný Inspekční orgán (IO 4013)

 Akreditované činnosti dle národní regulativů a norem

 Inspekce materiálů a polotovarů

 Strojních zařízení

 Nových a provozovaných zařízení

 Pracovní zkoušky svarových spojů

 Periodické revize a zkoušky…

Souhrn činností 



 Nezávislá třetí strana (dle zadání objednatele)

 kontrola a posouzení jakýchkoliv výrobních podkladů

 inspekce a dozor v průběhu výroby / montáže, včetně kontroly jakosti a plnění 

dodávek

 konečné přejímky zařízení dle předpisů a kontraktu

 kontrola konečné dokumentace

 funkční zkoušky nových nebo provozovaných zařízení

 hodnocení dodavatelů a posouzení schopnosti kvalitní dodávky

 pomoc s provozními předpisy…

Souhrn činností



Činnosti oznámeného subjektu

Činnosti oznámeného subjektu jsou dány evropskou legislativou a jsou

závazné

Každá směrnice Evropského parlamentu musí být každým členským státem

EU zavedena do jejich vlastního legislativního rámce

V ČR jsou směrnice zaváděny jako Nařízení vlády

Aplikace Nařízení vlády vychází ze Zákona o posuzování shody

22/1997 Sb. nebo 90/2016 Sb.

Postupy posuzování shody jsou ve všech státech EU naprosto totožné

Každý výrobce, který vyrábí do regulované sféry musí povinně využívat

služeb oznámeného subjektu

Odpovědnost za výrobek má ale vždy výhradně výrobce



Činnosti Inspekčního orgánu

Činnost akreditovaného inspekčního orgánu není povinná

Činnosti akreditovaného subjektu jsou vykonávány pouze tehdy, požaduje-li

to případný objednavatel

Není regulovaná legislativou

Je-li však služba IO požadována objednatelem, tak:

 Akreditovaný inspekční orgán musí mít daný obor činnosti v rozsahu své 

akreditace

 Akreditovaný inspekční orgán se musí zcela striktně držet inspekční 

pracovních postupů pro jednotlivé akreditované obory činností

 Akreditovaný inspekční orgán musí být zcela nezávislý na procesu návrhu, 

výroby a zkoušení daného výrobku

 Akreditovaný inspekční orgán musí vydat Inspekční certifikát, který podléhá 

schválení ČIA 



Činnosti Nezávislé třetí strany

Tato činnost není v žádném případě povinná, avšak se ukazuje, že je 

vzhledem ke složitostem současné legislativy velmi účelná

• Kontrola a posouzení výrobních podkladů, včetně výpočtů

• Inspekce a dozor v průběhu výroby / montáže, včetně kontroly jakosti a 

plnění dodávek

• Konzultace (pomoc s provozními předpisy, účast a pomoc při technických 

jednáních…)

• Konečné přejímky zařízení dle požadavků kontraktu

• Kontrola konečné dokumentace

• Funkční zkoušky zařízení

• Hodnocení dodavatelů a posouzení schopnosti kvalitní dodávky

• Kontrola a posouzení analýzy rizik

• Ověření / kontrola posouzení bezpečnosti a bezpečnostních prvků

• Školení (legislativní a normativní revize, technické a legislativní požadavky, 

zkoušky, inspekce a audity v praxi, podpora při zavádění systémů řízení, 

udržování odbornosti personálu)



Význam činnosti Nezávislé třetí strany

 Úspora kapacit vlastního personálu

 Zajištění kvalifikace 

 Získání jistoty shody s legislativními požadavky 

 Zajištění naplnění požadavků projektu

 Kontrola dodavatelů

 Snížení počtu neplánovaných odstávek a oprav

Časové a finanční úspory našich zákazníků

Naše odbornost a zkušenost z regulovaných oblastí



Zajímavost

Přepracováním starých směrnic by mělo být zajištěno to, že by měli být

překonány rozdílnosti práva EU, které ztěžují život obchodníkům.

Výrobci, dovozci a distributoři budou mít užitek z jednotných podmínek pro

obchodování.

Zlepší se též bezpečnost výrobků na trhu EU posílením postupů prokazování

shody a tím, že bude snadnější nepustit na trh výrobky, které nejsou ve shodě

s požadavky.

Změny se týkají definic (např. výrobce, dodání na trh, označení CE),

povinností hospodářských subjektů, požadavků na dohledatelnost, orgánů a

postupů posuzování shody, označení CE apod.



REFERENCE

 Dozor nad výrobou a zkoušením kontejnerů na vyhořelé jaderné palivo pro GNS

 Zkušenosti z výstavby konvenčních elektráren: Adularya, Shoaiba, Tee Pee, Ledvice, KW 

Niederaussem, Wiesbaden, KW Weisweiler, Neurath…

 Inspekční činnosti na konvenčních elektrárnách: Dětmarovice, Ledvice

 Supervize nad dodávkou fluidního kotle - ČKD Praha DIZ - Teplárna Lovochemie

 Nezávislé posouzení výkresové dokumentace potrubních tras pro turbínu MONDI Štětí, 

objednavate je dodavatel výkresové dokumentace SIEMENS

Významní klienti
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KONTAKT
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Libor Laňka

TÜV NORD Czech, s.r.o.

kancelář Hradec Králové

Pražská 155/4

500 04  Hradec Králové

tel. +420 495 822 363

fax. +420 495 535 426

mob. +420 606 690 216

e-mail.: llanka@tuev-nord.cz

www.tuev-nord.cz

mailto:llanka@tuev-nord.cz
http://www.tuev-nord.cz/

