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PROGRAMOVÝ  DOKUMENT 
 
EUROLAB-CZ je v rámci ČR jediné zájmové sdružení právnických osob 
reprezentujících většinu subjektů z oblastí zkušebnictví, inspekce a certifikace (sektor 
TIC – Testing, Inspection, Certification), www.eurolabcz.cz.  
Nejvyšším orgánem sdružení je Valné shromáždění, mezi jeho zasedáními řídí sdružení 
Řídicí výbor. 
 
Členové: 
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s. (AAAO) 
Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s. (SČZL) 
Svaz zkušeben pro výstavbu, z.s. (SZV) 
 
Řídicí výbor: 
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s. (AAAO), www.aaao.cz: 
 
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz                                                     mobil: +420 720 312 664 
viceprezident AAAO   e-mail: safarik@tzus.cz 
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.    
Prosecká 811/76a   
190 00  Praha 9 
    
Ing. Miroslav Vlasák   od 22.4.2022 
člen Prezidia AAAO  tel.:    266 104 343 
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.    mobil:  603 222 167  
Pod lisem 129/2  e-mail: mvlasak@ezu.cz   
171 02  Praha 8 - Troja   
   
Mgr. Jiří Heš   od 22.4.2022 
člen Prezidia AAAO   tel.:  572 522 107 
Institut pro testování a certifikaci, a.s.  mobil: 733 612 840   
třída Tomáše Bati 299 e-mail:director@iczlin.cz 
763 02  Zlín - Louky  
 
 
Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z.s. (SČZL), www.sczl.cz: 
 
RNDr. Radomír Čevelík  
prezident Rady SČZL  tel.:   572 779 908 
Institut pro testování a certifikaci, a.s.  mobil: 603 826 940 
třída Tomáše Bati 299  e-mail: rcevelik@itczlin.cz 
763 02  Zlín - Louky   
 
Ing. Radomíra Holušová 
víceprezidentka Rady SČZL  tel.   595 956 299 
VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o.  mobil: 724 059 405 
Pohraniční 584/142  e-mail:radka.holusova@vítkovice.cz 
706 02  Ostrava - Vítkovice   
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Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.   
víceprezident Rady SČZL            tel.:       493 546 861   
Capgemini engineering (ALTRAN CZ, a.s.)          mobil:  777 793 532 
Příčná 2071           e-mail:jaromir.kejval@capgemini.com 
508 01 Hořice    
 
 
Svaz zkušeben pro výstavbu, z.s. (SZV), www.szv.cz: 
  
Ing. Petr Kučera, CSc.  
předseda Předsednictva SZV  tel.:   281 017 445 
Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín - divize CSI   mobil: 602 315 177 
Pražská 16  e-mail: kucera@csias.cz 
102 00  Praha 10 - Hostivař   
 
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.  
místopředseda Předsednictva SZV  tel.:  221 773 701 
VVÚD Praha, s.p.  mobil: 603 427 138   
Na Florenci 7-9  e-mail : berankova@vvud.cz                     
111 71  Praha 1   
   
Ing. Jiří Heš 
místopředseda Předsednictva SZV  tel.:   296 374 704 
Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín  fax:   296 374 772 
pracoviště Praha  mobil: 604 311 333 
Zelený pruh 99/1560  e-mail: hes@itczlin.cz  
140 02  Praha 4 – Braník 
 
 
Revizní komise: 
 
AAAO 
Filip Pacan, MBA 
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.    tel.:      266 104 220 
Pod lisem 129/2  e-mail: fpacan@ezu.cz 
171 02  Praha 8 - Troja   
   
SČZL 
Ing. Miloslav Smetana – předseda revizní komise 
člen Rady SČZL mobil:  733 233 728   
Šumperská 356 e-mail : m.smetana@outlook.com 
199 00  Praha 9 – Letňany   
   
SZV 
Dana Školová 
členka kontrolní komise SZV  tel.:    281 017 245        
VÚPS – Cert. spol., s.r.o.  e-mail  : d.skolova@vups.cz  
Pražská 16 
102 00  Praha 10 
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Prezident: 
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz   (AAAO) 
 
Vice-prezidenti: 
RNDr. Radomír Čevelík               (SČZL) 
Ing. Petr Kučera, CSc.                  (SZV) 
 
Sekretariát: 
 
Ing. Libuše Futerová  tel.   281 017 382 
Pražská 16      e-mail futerova@csi.cz 
102 00  Praha 10   
 
Plánovaná zasedání v roce 2022: 
 
Řídicí výbor: pondělí 7. března, 10:00, středa 8. června, 10:00, úterý 11. října v 11:30 

hod.,  středa 7. prosince, 14:00 
Valné shromáždění:   úterý 11. října 2022, 13:00 hod. 
 
 
 
Plánované aktivity pro rok 2022: 
 
v rámci ČR: 
• Rada kvality ČR (RK ČR, poradní orgán vlády ČR, zajišťuje MPO) – EUROLAB-CZ 

řádným členem, zastupuje Ing. L. Keim, CSc., (zúčastňuje se též Ing. A. Šafařík-Pštrosz, 
člen za HK ČR a člen Předsednictva Rady kvality ČR za HK ČR); 

 
• Odborná sekce RK ČR pro infrastrukturu kvality – členy jsou AAAO i SZV, aktivní 

účast a práce v sekci i pod hlavičkou EUROLAB-CZ, synergie hodnocení třetími 
nezávislými stranami; 

 
• Sekce kvality HK ČR  – problematika sektoru TIC  – aktivní účast; 
 
• Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – naplňování MoU, 

pro rok 2022 beze změny, aktivní spolupráce při výkonu kompetencí; 
 
• Česká agentura pro standardizaci, p.o.  – od 1.1.2018 členství ve Správní radě za 

EUROLAB-CZ, aktuálně v pozici místopředsedy Správní rady; 
 
• Český institut pro akreditaci, o.p.s. –  obnovená Dohoda o spolupráci v oblasti akreditace 

s účinností od 25.7.2018 vymezující všechny oblasti spolupráce; vyhodnocování 1x ročně, 
aktivní spolupráce v širokém rozsahu;  v roce 2022 budou pokračovat pravidelná jednání 
AAAO – ČIA na základě samostatného ujednání; 

 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - komunikace a spolupráce, zejména s věcně 

příslušným odborem  
 
• Česká obchodní inspekce – komunikace a spolupráce (samostatné ujednání AAAO – ČOI); 
 
• 4E-CZ – sekretariát aktuálně zajišťuje EUROLAB-CZ; 

mailto:futerova@csi.cz
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• účast na akcích členů EUROLAB-CZ – ad hoc na základě žádosti člena nebo pozvání: 

- AAAO: účast na realizaci Koncepce rozvoje národního metrologického systému a 
  tvorbě návrhu nového zákona o metrologii; účast na změnách legislativy v oblasti 

posuzování shody, technické normalizace a akreditace; 
- SČZL: organizace MPZ; 
- SZV: účast na tvorbě návrhu zákona o stavebních výrobcích a jejich použití ve stavbě a na 

realizaci koncepce BIM (oboje v gesci MPO); 
 
• aktivní obhajoba zájmů členů (zastřešení, průřezové aspekty, podpora) – ad hoc na 

základě žádosti člena (např. prezentace pozičních dokumentů AAAO, podpora SZV 
v prosazování značky „Osvědčeno pro stavbu“ apod., účast na řešení problematiky 
posuzování shody dle potřeby komunikace s ÚNMZ); 

 
Motta pro rok 2022 v ČR:   
► Kvalita ve veřejných zakázkách. 
 
► Posuzování shody není vícenáklad, ale předpoklad bezpečného a kvalitního 

výrobku/procesu/služby. 
 
► Zkušebnictví je součástí infrastruktury vědy, výzkumu a inovací. 
 
zahraniční: 
EUROLAB aisbl a TIC Council: 
- podpora prezidenta  EUROLAB-CZ při účasti na GA, NMM (platí i pro event. alternáta) a 

BoA  EUROLAB aisbl., finančně EUROLAB-CZ, ÚNMZ (úkol PS PRZ) a případně též 
TZÚS Praha, s.p., resp. zaměstnavatel alternáta; 

- podpora prezidenta EUROLAB-CZ (platí i pro další členy ŘV EUROLAB-CZ) v účasti na 
pracovním výboru EUROLAB aisbl  TCQA a  v řídicích strukturách TIC Council (Global 
Board), finančně EUROLAB-CZ, ÚNMZ (úkol PS PRZ) a případně též TZÚS Praha, s.p., 
resp. zaměstnavatel jiného člena (TIC Council Global Board = SZÚ, s.p., Brno);  

- publikace ve zpravodajích EUROLAB aisbl a TIC Council (Newsbriefings); 
- publikace významných dokumentů z „dokumentačního balíčku“, zejména „Policy Paper“, 

pozičních dokumentů a „Cook Books“, včetně překladu vybraných dokumentů. Týká se i 
komunikačních aktivit TIC Council. 

- získávání stanovisek BoA EUROLAB aisbl a GB TIC Council k problémům TIC, na které 
narazí členové EUROLAB CZ. 

       Z: sekretariát 
       T: průběžně 
 
 
Plánovaná opatření pro rok 2022: 
v rámci EUROLAB aisbl: 
- zviditelňovat EUROLAB-CZ (aktivní účast v činnosti, reakce na dotazníky, žádosti o  
  připomínky, pravidelně zasílat příspěvky a informace o akcích do Newsbriefing apod.); 
- hlavní témata: 
- předsednictví ČR v EU 
- legislativa EU (zejména: bezpečnostní balíček, zdravotnické prostředky, implementace NLF,   
  využívání akreditace jako základní metody dokládání způsobilosti    
  oznámených/notifikovaných subjektů, revize Blue Guide); 
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- technické normy (zejména pro akreditaci a posuzování shody) – 17025 + 9001, 14001,  
  17011; 
- Poradní expertní skupiny (Experts Advisory Groups – EAGs): v rámci EUROLAB-CZ  
   vytvářet databázi expertů ČR navázaných na EAGs; 
- rozšíření členské základny EUROLAB-CZ (zdravotnické, potravinářské a kalibrační  
  laboratoře). 
 
 
v rámci TIC Council: 
-účast na zasedání řídícího výboru TIC Council (Global Board), zajištění komunikace 

relevantních témat (např. harmonizace norem) k členu EUROLAB-CZ k AAAO, v případě 
deklarované potřeby následné zajištění zpětné vazby od AAAO jako zástupce TIC sektoru v 
ČR na sekretariát TIC Council.  

- aktivity spojené s předsednictvím ČR v EU 
 
v ČR a ostatní: 
Rada kvality ČR: 
- aktivní vystupování a prosazování zájmů za EUROLAB-CZ v Radě kvality ČR; 
 
ÚNMZ: 
- naplňovat Memorandum o porozumění; 
- aktivní členství za EUROLAB-CZ v poradních orgánech ÚNMZ;  
   
ČAS: 
- zastupovat EUROLAB-CZ ve Správní radě; 
- podílet se na realizaci Strategie technické normalizace; 
- prosazovat zájmy členů EUROLAB-CZ/sektoru TIC v tvorbě, vydávání a distribuci českých 

technických norem (včetně vazby na tvorbu norem na evropské – CEN, CLC, ETSI, a 
mezinárodní úrovni ISO, IEC); 

 
ČIA: 
- realizace Dohody o spolupráci v oblasti akreditace; využívat synergii ze samostatného 

ujednání AAAO o spolupráci s ČIA; zajišťovat pravidelnou informovanost ze všech 
jednání; 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: 
- spolupráce a komunikace (oblasti: technická harmonizace a podpora podnikání, stavební 

výrobky a jejich použití ve stavbě, BIM, stanovená zařízení v provozu, vyhrazená technická 
zařízení, účast v KTPO); 

- podpora implementace legislativy a projektů „Zelené dohody pro Evropu (green deal)“ 
(oblasti: cirkulární ekonomika - oběhové hospodářství, klimatická neutralita, nízkouhlíková 
doprava, výzkum a inovace v oblasti technologií pro skladování energie); 

 
 
Technologická agentura ČR: 
- poskytovat max. podporu AAAO při prosazování zásady, že zkušebnictví musí být zařazeno 
do infrastruktury vědy, výzkumu a inovací; 
 
České kalibrační sdružení, event. další profesní sdružení (např. zdravotnické laboratoře):  
- nabídka členství v EUROLAB-CZ; 
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Česká obchodní inspekce: využívat synergii ze samostatného ujednání AAAO o spolupráci 
s ČOI; 
 
Spotřebitelská sdružení: 
-  spolupráce a komunikace (např. SČS, SOS, Odborná sekce RK ČR pro kvalitu v ochraně 
spotřebitele); 
 
Sekretariát EUROLAB-CZ a rozpočet/zdroje: 
- průběžně aktualizovat web - seznamy, adresáře, kontakty, doplňovat aktuální informace;  
 
 Z: sekretariát 
 T: průběžně 
 
- i nadále je aktuální posílit kapacitu sekretariátu o odborně a jazykově kvalifikovaného 
spolupracovníka/-y, zejména pro práci s dokumenty (rešerše pro členy, využití v ČR, zpětná 
vazba) a aktivní zapojení do práce s EUROLAB aisbl (dohoda o činnosti, někdo z bývalých 
kolegů apod., členové se žádají o součinnost !) 
 
- vyhledávat nové zdroje financování 
 Z: Řídicí výbor  
 KT: zasedání Řídicího výboru 
 
- je vítána trvající podpora CSI, a.s. a SZV činnosti EUROLAB-CZ (zasedací prostory, 
organizačně-technická podpora atp.). 
 
 
 
 
V Praze, 2021-12-07 
Ing. A. Šafařík-Pštrosz 
prezident   
 
 
 
Shoda na tomto dokumentu byla vyjádřena všemi členy k datu 16.12.2021. 
 

_____ 
 
 
 
 
 
 


	Ing. Libuše Futerová  tel.   281 017 382

