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1. Seznam členů sekce              
Seznam členů Odborné sekce (OS):
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2. Představitelé sekce               

Předseda: Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D. 
Místopředseda: Mgr. Viktor Pokorný 
Místopředseda: Ing. Jan Prokš, Ph.D. 
Tajemnice: Monika Soukupová
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3. Plánované hlavní aktivity a jejich realizace v roce 2021  
    (rozděleno do jednotlivých oblastí)               

Společný strategický úkol: 
Podpora kvalifikovaných organizací, dodavatelů, poskytovatelů služeb a
propagace jejich činností.“ 
Motto: „Vyžadujte služby od kompetentních orgánů/organizací“ 
Zajišťování jednotlivých aktivit, v oblasti metrologie, zkoušení, certifikace, standardizace a
akreditace odborně způsobilými organizacemi, prokazujících tuto mezinárodně uznanými
pravidly a standardy. Propagace činností odborně způsobilých orgánů/organizací (např.
autorizovaných, uznaných, akreditovaných) v rámci aktivit Rady Kvality ČR, vysvětlování
rozdílů poskytovaných služeb kompetentními organizacemi. Prosazování využívání těchto
organizací orgány veřejné moci v rámci jejich aktivit (např. při provádění zákona o
veřejných zakázkách, dotačních titulech apod.). Podpora rozšiřování využívání systémů
managementu dle mezinárodních norem (systém kvality, environmetální a energetický
management apod., ve veřejné správě, certifikace společenské odpovědnosti, apod.).

Technická normalizace: 
 
Metrologie – metrologické zabezpečení 
ČKS 
Jakmile to dovolí epidemiologická situace v ČR, ČKS plánuje uspořádat akce, které byly
zrušeny v r. 2020, a to: • 60. Odbornou konferenci ČKS spojenou se schůzí spolku. Součástí
schůze spolku budou také volby nového výboru ČKS. Konference bude zaměřena na
novelizovaný zákon o Metrologii a na aktuální problémy kalibračních laboratoří a
Autorizovaných metrologických středisek tradičně v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice
nad Pernštejnem. • Seminář se zaměřením na legislativu v metrologii, autorizaci. Hlavním
tématem bude novelizovaný předpis MP 002, který je ve smyslu ČSN EN ISO/IEC
17025:2018 a novelizovaný zákon o Metrologii. Místo konání bude v hotelu Skalský dvůr v
Lísku u Bystřice nad Pernštejnem Lze předpokládat, že uvedené akce bude možné
upořádat až ve druhém pololetí 2021.  

Realizace:  
ČKS 
• Ve dnech 5. a 6. 10.2021 byla uspořádána 60. Odborná konference spojená se schůzí
spolku. Součástí schůze spolku byly volby nového výboru, předsednictva výboru a také
volby nové kontrolní komise. Současně došlo ke změně sídla Českého kalibračního
sdružení na Elišky Krásnohorské 996/24b, 618 00 Brno.
• Ve dnech 8.a 9. 11. 2021 byl uspořádán odložený odborný seminář „Vodoměry a měřidla
tepla“ v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. 

ÚNMZ 
V závislosti na vývoji epidemiologické situace v ČR plánuje. 



• Aktivní účast na akcích pořádaných ČKS, ČMS, případně jinými subjekty, které budou
zahrnovat problematiku legální metrologie 
• Podpora transferu znalostí z oblasti metrologie odborné i široké veřejnosti formou PRM
2021

Realizace:  
Zástupci ÚNMZ se v roce 2021 aktivně účastnili akcí pořádaných ČKS, ČMS, byl realizován
PRM, který přispěl k šíření znalostí v oblasti metrologie. 

ČMI
• Pokračovat v realizaci koncepce rozvoje NMS ČR – usnesení vlády (UV) 1129/2016. 
• Zajišťovat školení pro metrology podniků v oblasti průmyslové a legální metrologie. 
• Zajišťovat školení pro subjekty autorizované podle zákona o metrologii pro ověřování
stanovených měřidel a pro výkon úředního měření.   
• Uspokojovat potřeby a požadavky subjektů formou specializovaných a individuálních
školení, seminářů či kurzů zaměřených na techniky a dovednosti v oblasti realizace
návaznosti měřidel či zaměřených na znalost právní úpravy metrologie EU a ČR. 
• Vytváření předpokladů pro kvalitní formu prokazování odborné způsobilosti personálu
metrologických laboratoří.  
• Udržování vysoké úrovně metrologické návaznosti v širokém spektru fyzikálních veličin
prostřednictvím soustavy státních etalonů. 
• Rozšiřování portfolia služeb pro výrobce stanovených výrobků při jejich uvádění na trh
(certifikační orgány pro stanovené výrobky).

Realizace:  
• Realizace UV bylo řádně dokončeno a zpracována zpráva za celých 5 let trvání této
koncepce. 
• V r. 2021 byly vyhlášeny 3 nové státní etalony ČR a schváleny změny (modernizace) u 5
státních etalonů pro zlepšení úrovně zajišťování metrologické návaznosti výsledků měření
pro podnikatele.  
• ČMI pravidelně zajišťoval jak periodická školení pro metrology podniků a periodická
školení pro pracovníky subjektů autorizovaných pro ověřování stanovených měřidel či
výkony úředního měření, tak individuální odborná školení, semináře či kurzy na žádost
subjektů působících v různých oblastech národního metrologického systému (kalibrační
laboratoře, výrobci měřidel a průmyslových výrobků, uživatelé měřidel); příkladem mohou
být školení organizovaná pro subjekty působící v automobilovém průmyslu (ŠKODA Auto –
aplikace právní úpravy metrologie, metrologických systém ve firmě, společnosti Emerson
Mikulov a PENAM - systémy managementu měřidel MSA/VDA pro automobilový průmysl,
apod.) či cíleně orientovaná školení zaměřená zvládnutí technik návaznosti měřidel pro
pracovníky kalibračních laboratoří či autorizovaných metrologických středisek. 
• V rámci transferu znalostí z oblasti metrologie odborné i široké veřejnosti byla formou
odborných přednášek a prezentací poskytována odborná podpora a součinnost dalším
subjektům a organizacím pořádajících odborné semináře a konference, příkladem může
být spolupráce s Českým kalibračním sdružením, Unií výrobců vah ČR, Centrem dopravního
výzkumu, apod. 4



• Zajišťování kvalitativně vhodných a akreditačním systémem akceptovatelných forem
prokazování odborné způsobilosti pracovníků metrologických organizací (působících v
neregulované i regulovaném oblasti metrologie), např. formou certifikace personálu
akreditovaným certifikovaným orgánem pro certifikaci pracovníků nebo formou
osvědčování odborné způsobilosti pracovníků ke kalibracím či ověřování konkrétních
druhů měřidel. 
• V oblasti rozšiřování portfolia služeb poskytovaných ze strany ČMI výrobcům měřidel
došlo mimo úspěšně absolvované opakované akreditace kalibrační a zkušební laboratoře
ČMI k rozšíření služeb jak v oblasti certifikačního orgánu pro měřidla (oznámený subjekt č.
1383), tak k rozšíření služeb poskytovaných v rámci certifikačního systému OIML. Nově pak
ČMI zřídil organizační složku ČMI Medical, která se připravovala na notifikaci na EK jako
oznámený subjekt pro certifikaci zdravotnických prostředků pro nového nařízení EU MDR.
• Za významný dlouhodobý aspekt podpory infrastruktury kvality v ČR lze jistě ze strany
ČMI považovat i významnou podporu akreditačního systému prostřednictvím úzké
spolupráce s ČIA na úrovni využívání specializovaných odborníků ČMI při akreditačních
procesech. 

Zkušebnictví – využívání v regulované i neregulované oblasti a certifikace 
ÚNMZ 
• Změnit statut Technických komisí ÚNMZ a provést nové delegování s cílem řádné
přípravy na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.   
• Aktivní účast na vzdělávacích akcích týkajících se posuzování shody, pořádaných AAAO,
Hospodářskou komorou ČR, případně jinými subjekty.  
• Podpora a podíl na publikační a osvětové činnosti v oblasti uvádění výrobků na trh. 
• Spolupráce s dotčenými ministerstvy, ČIA a orgány dozoru. 

Realizace: 
ÚNMZ 
Spolupráce s ČIA se zaměřila na harmonizaci definovaných rozsahů činností
akreditovaných/ohlášených subjektů. V rámci možností byla realizována účast na
vzdělávacích akcích. 
 
SZV 
• aktualizovat webové stránky SZV týkající se programu „Osvědčeno pro stavbu“ dle
požadavku řídícího výboru Česká kvalita 
• spolupracovat na tvorbě vyhlášek k zákonu o stavebních výrobcích 
• spolupracovat s výrobci stavebních materiálů při určování technických parametrů jejich
výrobků prostřednictvím veletrhů a konferencí seznamovat tech. veřejnost s možnostmi
nového pojetí české kvality k propagaci skutečně kvalitních stavebních výrobků • podílet se
na přípravě ceremoniálu předávání značek kvality udělených v roce 2020 a 2021 

Realizace:
• Upraveny web stránky SZV podle požadavků a námětů řídícího výboru „Česká kvalita“ 
• Aktivní účast na jednáních užší pracovní skupiny ředitele MPO Petra Serafína při realizaci
přípravy a vyhlášek k zákonu o stavebních výrobcích 
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• Aktivní účast na veletrhu „FOR-ARCH 2021“ s výstavním stánkem SZV v pavilonu
stavebních výrobků 
• vyhodnocení a předání cen na společenské akci „Česká kvalita“ konané pod záštitou a v
reprezentačních prostorách MPO za účastni ministra Havlíčka • vyhodnocení a předání cen
v soutěži „Stavební výrobek a technologie roku 2021“ 
• zpracování a odvysílání pořadu „Českou kvalitu nenahradíš“ na televizní stanici PRIMA
 NEWS   s vystoupením předsedy SZV a oceněné stavební firmy 

AAAO podporuje dosavadní prioritu i pro rok 2021, s důrazem na inovace a progresivní
technologie a produkty. Hlavní možnosti přispění k realizaci priority vidíme v těchto
oblastech: 
• Přispějeme ke zpracování materiálů, prezentací, publikací apod. v rámci OS.  
• Budeme pokračovat ve spolupráci s významnými partnery v rámci OS (ÚNMZ, MPO, ČIA,
ČMI, ČKS, SČS a dalšími). 
• Budeme se aktivně podílet na implementaci i tvorbě legislativy v oblasti posuzování
shody. V roce 2021 půjde zejména o návrh nového zákona o stavebních výrobcích a jejich
použití ve stavbě, o realizaci koncepce využívání BIM v ČR (oboje v gesci MPO ČR) a o další
novelizace zákonů č. 22/1997 Sb., a č. 90/2016 Sb. O vývoji budeme informovat své členy
(cestou webů AAAO i EUROLAB-CZ, seminářů, atd.).  
• Budeme pokračovat ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a dalšími
podnikatelskými reprezentacemi s cílem propagace využívání zkušebnictví, inspekce a
certifikace prováděných třetí nezávislou stranou u podnikatelských subjektů. 
• Budeme pokračovat ve spolupráci se subjekty v oblasti obecné bezpečnosti (dozorové
orgány, spotřebitelské instituce). 
• Budeme propagovat posuzování systémů managementu třetí nezávislou stranou (ISO
9001, ISO 14001, BOZP, atd.). 

Realizace:  
• AAAO zajistila aktualizaci publikace k problematice uvádění stanovených výrobků na trh a
také se podílela na distribuci, i překladech, návodových dokumentů, tzv. Cook-Books,
EUROLAB aisbl. 
• Spolupráce probíhala jak na bázi dlouhodobých dohod, tak i operativně. EUROLAB-CZ
úspěšně realizoval dva významné úkoly Programu rozvoje zkušebnictví ÚNMZ týkající se
spolupráce na úrovni EU a přenosu informací do systému státního zkušebnictví ČR.
EUROLAB-CZ také od 1. 1. 2022 přebírá předsednictví sdružení 4E-CZ. 
• Tento bod byl naplněn, zejména ve spolupráci s MPO, ÚNMZ a ČAS. 
• Tento bod byl naplněn, zejména ve spolupráci s HK ČR, SP ČR a AMSP ČR, a též aktivní
účastí EUROLAB-CZ a AAAO na práci Rady kvality ČR a v Sekci kvality HK ČR (viceprezident
AAAO této sekci předsedá). 
• Tento bod byl naplněn, zejména pravidelnou spoluprací s Českou obchodní inspekcí a se
Sdružením českých spotřebitelů. 
• Tento bod byl naplněn, zejména s využitím synergie s CQS a se Sekcí kvality HK ČR.
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AAAO významně rozvinula svůj vzdělávací systém, k jehož dalšímu rozvoji nabídli spolupráci
ÚNMZ a Česká obchodní inspekce.

Akreditace – využívání akreditace 
• Propagovat akreditaci jako výsadní prostředek dokládající odbornou způsobilost subjektů
posuzování shody jak v regulované, tak i neregulované oblasti, a tím vytvářet vhodné
prostředí pro boj s prodejem certifikátů a různých osvědčení bez garance kvality. 
• Podle potřeb státní správy a zainteresovaných stran zavádět akreditaci pro nová nebo
revidovaná schémata posuzování shody, která jsou ustavena v souladu s příslušnými
požadavky akreditace (např. Cyber Security Act), 
• V oblasti klinických laboratoří plně pokrýt potřebu laboratoří usilujících o akreditaci na
testování COVID-19.  • Zajistit využívání IT nástrojů v komunikaci se zákazníky, a to nejen v
procesu jejich posuzování, ale i v rámci organizování vzdělávacích aktivit. Pro tyto účely
rozvíjet nový akreditační informační systém a postupně budovat elektronizaci
akreditačního procesu. 

Realizace:  
V roce 2021 i přes omezení způsobená opatřeními k pandemii COVID-19 ČIA obsloužil
všechny svoje stávající i nové zákazníky, byly plně pokryty požadavky klinických laboratoří
usilujících o akreditaci na testování COVID-19. ČIA realizoval i několik seminářů, které byly
velice pozitivně hodnoceny. V rámci možností probíhala jednání s partnery, a to jak se
zástupci státní správy tak také s hospodářskými subjekty i sdruženími akreditovaných
subjektů. V druhém pololetí roku 2021 byla zavedena akreditace ověřovacích a validačních
orgánů podle ČSN EN ISO/IEC 17029:2020, pracuje se na přípravě nového standardu pro
akreditaci biobank. V rámci aktivit Rady kvality České republiky se ČIA podílel na přípravě
nové koncepce na období 2021-2030 i dalších aktivitách rady. V oblasti IT zavedl využívání
sdíleného prostoru, zabezpečeného cloudového úložiště, pro subjekty v procesu
posuzování a tím zjednodušil sdílení potřebné dokumentace mezi posuzovateli a
pracovníky akreditovaného subjektu.  

Realizované semináře:  

• Principy kalibrace v oboru základních elektrických veličin - 18. 3. 2021 
• Akreditace v oblasti kybernetické bezpečnosti – 6. 4. 2021 
• Seminář pro zdravotnické laboratoře – 21. 10. 2021

Certifikace 
CQS:  
• Konference CQS" pořádaná společně s Radou kvality České republiky Termín realizace
projektu: 18. 05. 2021, Konferenční centrum GreenPoint, Praha Hlavní náplní jednodenní
konference bude informování o auditování 3. stranou a propagaci posuzování 3. stranou
se zaměřením na systém managementu znalostí a sdílení praktik certifikovaných
organizací. Dále bude konference informovat o stavu přechodu na revidované normy pro
systémy managementu, které byly publikovány v roce 2018 a 2019.
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Konference je určena pro výrobní organizace, ale i pro obchodní organizace, organizace
zajišťující služby. Seminář propaguje akreditovanou certifikaci systémů managementu.

Realizace: 
CQS: Vzhledem k pandemii COVID-19 se akce přeplánovala na září 2021. Bohužel však na
posunutý termín září 2021 se přihlásil velmi malý počet účastníků vzhledem k pandemii
COVID-19. Proto bylo nutno konferenci zrušit. 

DTO CZ:  
• Kulatý stůl pro auditory Integrovaných systémů managementu, akce plánovaná pro rok
2021 (převod z roku 2020), určeno pro interní a externí auditory. Tématem kulatého stolu
je především zkušenost s audity na dálku. Vliv pandemie na realizaci auditů. 

Realizace:  
 
Ochrana spotřebitele – využívání třetí nezávislé strany v aktivitách na ochranu
spotřebitelů
SČS: Za oblast „spotřebitelů“ je záměrem prezentovat veřejnosti téma chytrých měřičů
energií a vody. Prostředkem pro to bude zpracování odborné situační analýzy /studie/ a
vydání propagačního informativního materiálu pro web i vydání tiskem. Na závěr realizace
bude vydána tisková zpráva. 

Realizace: 

Za ochranu spotřebitele (Sdružení českých spotřebitelů/Kabinet pro standardizaci) jsme
navrhovali pro rok 2021 prioritu pod názvem Ochrana spotřebitele – využívání třetí
nezávislé strany v aktivitách na ochranu spotřebitelů s obsahem prezentovat
veřejnosti téma chytrých měřičů energií a vody. Prostředkem pro bylo navrženo zpracování
odborné situační analýzy /studie/ a vydání propagačního informativního materiálu pro web
i vydání tiskem. Na závěr realizace bylo plánováno vydání tiskové zprávy. Rada kvality toto
téma akceptovala a podpořila finančně, a sice realizaci studie i publikace. Obojí bylo
realizováno. Výstupy jsou zpřístupněny veřejnosti na adrese https://www.top-
normy.cz/tematanormalizace/60-kvalita-jakost/63-metrologie/c-chytra-meridla.php. 

ČOI 
• Bude aktivně spolupracovat se zástupci třetích stran a to zejména prostřednictvím
Asociace autorizovaných a akreditovaných osob, koordinačních porad a dalších aktivit
týkajících se výkonu dozoru nad trhem a dodávání výrobků na trh; 
• ČOI bude i nadále využívat relevantních poznatků třetích stran v rámci výkonu své
dozorové činnosti 

Realizace:  

V roce 2021 byla činnost ČOI do značné míry determinována opatřeními spojenými se
zamezením šíření nákazy nemocí COVID-19. 

https://www.top-normy.cz/temata-normalizace/60-kvalita-jakost/63-metrologie/c-chytra-meridla.php


I přes tuto skutečnost ČOI v průběhu roku spolupracoval s jednotlivými zástupci třetích
stran v oblasti přípravy a realizace některých kontrolních projektů a při posuzování vzorků
výrobků. S ohledem na epidemiologickou situaci většina jednání probíhala prostřednictvím
prostředků komunikace na dálku. Na podzim roku 2021 bylo uskutečněno pracovní
jednání mezi ČOI a zástupci AAAO, jehož předmětem bylo mj. hodnocení dosavadní
spolupráce, vývoj legislativy v oblasti posuzování shody výrobků a aktuální a budoucí
postavení, oznámených subjektů / notifikovaných osob v současném a budoucím systému
zkušebnictví.  
V případě poznatků třetích stran ČOI využila informací poskytnutých AAAO vycházejících ze
zkušeností ze zkoušek a certifikací výrobků a některé z navržených výrobkových oblastí
zařadila do plánu kontrolní činnosti. Jednalo se například o síťové napájecí zdroje,
prostředky lidové zábavy, hračky a s ohledem na epidemiologickou situaci a vývoj poptávky
osobní ochranné prostředky dýchacích orgánů.   

4. Informace o plánu práce na rok 2022 (včetně mimořádných akcí a aktivit)          
Společný strategický úkol: 
 
V souladu s Národní politikou kvality a společenské odpovědnosti 2022-2030 propagace
činností odborně způsobilých orgánů/organizací v rámci aktivit Rady Kvality ČR. 

Technická normalizace: 
 
Metrologie – metrologické zabezpečení 
ČKS 
Plánujeme uspořádat akce: 
• v prvním pololetí r. 2022 Odbornou konferenci ČKS spojenou se schůzí spolku.
Konference bude zaměřena aktuality v oblasti legislativy a akreditace a na aktuální
problémy kalibračních laboratoří a Autorizovaných metrologických středisek tradičně v
hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem, 
• ve druhém pololetí seminář se zaměřením na nejistoty měření a dále druhou odbornou
konferenci. Místo konání bude pro obě akce v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad
Pernštejnem, 
• společné setkání výborů Českého kalibračního sdružení a Kalibračního sdružení
Slovenské republiky (KZSR)  

ÚNMZ 
 
ČMI 
• Příprava a předložení Vládě nové koncepce rozvoje národního metrologického systému
ČR. 
• V návaznosti na potřeby průmyslu připravit k vyhlášení nových či provedení změn u
stávajících státních etalonů ČR.  
• Podle požadavků podnikatelské sféry zajišťovat školení v oblasti metrologie.  
• Podílet se na přípravě akcí metrologických sdružení (ČMS, ČKS). 
• Zajistit notifikaci ČMI pro certifikaci zdravotnických prostředků podle EU MDR. 
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Zkušebnictví – využívání v regulované i neregulované oblasti a certifikace 
ÚNMZ 
 
SZV 
• Spolupráce na aktualizaci legislativních požadavků vztahujících se ke stavebním výrobkům
• Realizovat soutěž „Stavební výrobek a technologie roku 2022“ 
• Účast na stavebním veletrhu „FOR-ARCH 2022“ 
• Účast na veltrhu „Střechy 2022“ 
• Vystoupení na mezinárodní konferenci „Tepelná ochrana budov“ konané SVT 
 
AAAO podporuje dosavadní prioritu i pro rok 2022, s důrazem na inovace a progresivní
technologie a produkty. Hlavní možnosti přispění k realizaci priority vidíme v těchto
oblastech: 
• Přispějeme ke zpracování materiálů, prezentací, publikací apod. v rámci OS.  
• Budeme pokračovat ve spolupráci s významnými partnery v rámci OS (ÚNMZ, MPO, ČIA,
ČMI, ČKS, SČS a dalšími).  
• Také budeme pro naši činnost v rámci OS dále využívat naše partnerské vztahy se
zástupci podnikatelské sféry (zejména HK ČR, SP ČR, AMSP ČR) s cílem propagace využívání
zkušebnictví, inspekce a certifikace prováděných třetí nezávislou stranou u podnikatelských
subjektů, včetně synergie s ostatními členy OS. 
• Budeme se aktivně podílet na implementaci i tvorbě legislativy v oblasti posuzování
shody. V roce 2022 půjde zejména o návrh nového zákona o stavebních výrobcích a jejich
použití ve stavbě, o realizaci koncepce využívání BIM v ČR (oboje v gesci MPO ČR) a o další
novelizace zákonů č. 22/1997 Sb., a č. 90/2016 Sb. (podle aktuální situace). O vývoji
budeme informovat své členy (cestou webů AAAO i EUROLAB-CZ, seminářů, atd.).  
• Budeme pokračovat ve spolupráci se subjekty v oblasti obecné bezpečnosti (dozorové
orgány, spotřebitelské instituce). 
• Budeme propagovat posuzování systémů managementu třetí nezávislou stranou (ISO
9001, ISO 14001, BOZP, atd.). • Budeme dále rozvíjet systém vzdělávání AAAO ve
spolupráci s ÚNMZ, Českou obchodní inspekcí a dalšími partnery. 

Akreditace – využívání akreditace 
• Rozvíjet spolupráci s orgány státní správy, hospodářskými a sociálními partnery a dalšími
zainteresovanými subjekty se zaměřením na využívání akreditace v souladu s Národní
politikou kvality a společenské odpovědnosti 2022-2030.  
• Rozvíjet a postupně budovat elektronizaci akreditačního procesu v souladu s požadavky
příslušných právních předpisů za účelem snížení administrativní zátěže subjektů.  
• Harmonizovat postupy v rámci Evropy pro vzdálené posuzování v oblasti akreditace a
posuzování shody, včetně rozvoje a využívání vhodných nástrojů. 

Plánované semináře:  

• Seminář pro zdravotnické laboratoře – 30. 3. 2022 – Brno 
• Systém kvality - září/říjen 2022 • Seminář k PRM – obor tlak – 29. březen 2022 
• Využití akreditace v regulované oblasti - březen/duben 2022 



Certifikace 
CQS: Konferenci v roce 2022 pořádat nebudeme. Konferenci odkládáme až na rok 2023
vzhledem ke zkušenostem z roku 2020 a 2021. Nicméně budeme podporovat a
propagovat posuzování 3. stranou přes web CQS a informacemi zasílanými klientům CQS a
případným zájemcům o certifikaci systémů managementu. 
 
Ochrana spotřebitele – využívání třetí nezávislé strany v aktivitách na ochranu
spotřebitelů
SČS: Výběr témat pro rok 2022 je zatím předběžný, neboť může být ovlivněn upřesněnými
podmínkami RK pro přiznání podpory. Jako hlavní priority, pro které budeme hledat
podporu RK ČR, předpokládáme zviditelnění spotřebitelům, ale i dalším zainteresovaným
stranám -  

- Univerzální nabíječky pro mobilní telefony a jiná přenosná zařízení; 
- Služby – standardizace kvalita a bezpečnosti obecně a s konkrétním příkladem turizmu; 
- Senioři a osoby se zdravotním postižením, zranitelnost spotřebitele – praktická role
technických norem a dalších nástrojů infrastruktury kvality. 

Prostředky pro provedení budou ještě upřesněny, mělo by se jednat o situační analýzy,
publikace, případně o formy kulatých stolů apod. Samozřejmostí jsou tiskové zprávy a další
formy medializace (webové prezentace apod.). Financování bude ovšem vícezdrojové, jen
částečně bude poptáváno z rozpočtu RK ČR. 
 
ČOI ČOI bude aktivně spolupracovat se třetími stranami a zástupci asociací třetích stran a
to zejména prostřednictvím Asociace autorizovaných a akreditovaných osob. Bude aktivně
využívat spolupráce v rámci přípravy a výkonu dozoru v oblasti dodávání výrobků na trh.
ČOI se bude aktivně účastnit koordinačních porad a dalších aktivit týkajících se
zkušebnictví, procesů a podmínek pro dodávání výrobků na trh a dozoru nad trhem.

Děkujeme všem členům za přínosnou práci v roce 2021 
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