EUROLAB-CZ
2017
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 (AAAO)
Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL)
Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV)
Řídicí výbor:
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), www.aaao.cz:
RNDr. Pavel Malčík
Textilní zkušební ústav, s.p
Václavská 6
658 41 Brno

tel.: 543 426 712
fax: 543 426 742
mobil: 603 212 598
e-mail: malcik@tzu.cz

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
TZÚS Praha, s.p.
Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9

tel.:

Ing. Lubomír Keim, CSc.
VÚPS – Certifikační společnost. s.r.o.
Pražská 16
102 00 Praha 10 – Hostivař

tel.: 281 017 242
fax: 281 017 241
mobil: 602 329 473
e-mail: keim@vups.cz

286 887 292
286 019 418
fax: 286 891 393
mobil: 720 312 664
e-mail: safarik@tzus.cz

Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL), www.sczl.cz:
RNDr. Radomír Čevelík
ITC a.s.
třída Tomáše Bati 299
763 02 Zlín - Louky

tel.: 577 601 612
fax: 577 601 653
mobil: 603 826 940
e-mail: director@itczlin.cz

Ing. Jiří Fuchs
Luční 4624
430 01 Chomutov

tel.: 474 651 912
fax: 474 651 912
mobil: 603 496 820
e-mail: fuchs@mtl.cz

Ing. Ivan Fürbacher, CSc.
Hostišovská 1001/3
102 00 Praha 10

mobil: 602 254 826
e-mail: ivan.furbacher@seznam.cz

Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV), www.szv.cz:
Ing. Petr Kučera, CSc.
CSI, a.s.
Pražská 16
102 00 Praha 10 - Hostivař

tel.: 281 017 445
fax: 271 751 122
mobil: 602 315 177
e-mail: kucera@csias.cz

RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675
508 01 Hořice v Podkrkonoší

tel.: 493 620 177
fax: 493 623 478
mobil: 604 747 968
e-mail: ao@zkk.cz

Ing. Jiří Heš
ITC, a.s.
pracoviště Praha
Zelený pruh 99/1560
140 02 Praha 4 – Braník

tel.: 296 374 704
fax: 296 374 772
mobil: 604 311 333
e-mail: hes@itczlin.cz

Revizní komise:
AAAO
Ing. Lubomír Hnilička
IKATES, s.r.o.
Tolstého 186
415 03 Teplice

tel.: 417 502 825
fax: 417 502 825
mobil: 603 504 264
e-mail: ikates@ikates.cz

SČZL
Ing. Miloslav Smetana
Šumperská 356
199 00 Praha 9 – Letňany

mobil: 733 233 728
e-mail: m.smetana@outlook.com

SZV
Ing. Jan Fanta
PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74
190 00 Praha 9

tel.:
286 019 407
e-mail: fanta@pavus.cz

Prezident:
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz (AAAO)

Vice-prezidenti:
RNDr. Radomír Čevelík
Ing. Petr Kučera, CSc.

(SČZL)
(SZV)

Sekretariát:
Ing. Libuše Futerová
Pražská 16
102 00 Praha 10

tel.
281 017 382
e-mail futerova@csias.cz
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Plánovaná zasedání v roce 2017:
Řídicí výbor: úterý 21. března, čtvrtek 8. června, čtvrtek 12. října, čtvrtek 7. prosince,
vždy v 10·ºº hod.
Valné shromáždění: 12. října 2017, 13·ºº hod.
Plánované aktivity pro rok 2017:
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);
• Odborná sekce RK ČR pro infrastrukturu kvality – členy jsou AAAO i SZV, aktivní
účast a práce v sekci i pod hlavičkou EUROLAB-CZ, synergie;
• Sekce kvality HK ČR (současně Odborná sekce RK ČR) – problematika sektoru TIC a
CSR – aktivní účast;
• Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – naplňování MoU,
pro rok 2017 beze změny, aktivní spolupráce při výkonu kompetencí;
• Český institut pro akreditaci, o.p.s. – komunikace a spolupráce; využití stávajícího
členství členů EUROLAB-CZ v Technických výborech i pro zastupování EUROLAB-CZ,
v 2017 budou pokračovat pravidelná jednání AAAO – ČIA;
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – komunikace a spolupráce;
• Česká obchodní inspekce – komunikace a spolupráce;
• 4E-CZ – sekretariát aktuálně zajišťuje ČMI;
• účast na akcích členů EUROLAB-CZ – ad hoc na základě žádosti člena nebo pozvání;
- SČZL: organizace MPZ;
- AAAO: účast na realizaci Koncepce rozvoje národního metrologického systému a
tvorbě návrhu nového zákona o metrologii
• 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 zdravotnických prostředků a dle potřeby komunikace s ÚNMZ);

Motta pro rok 2017 v ČR:
►

Kvalita ve veřejných zakázkách.

► Posuzování

shody není vícenáklad, ale předpoklad bezpečného a kvalitního
výrobku/služby.

►

Zkušebnictví je součástí infrastruktury vědy, výzkumu a inovací.
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zahraniční:
EUROLAB aisbl.:
- 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 event. alternáta) v účasti na pracovních
výborech EUROLAB aisbl. TCQA a JTC PTC, finančně EUROLAB-CZ, ÚNMZ (úkol PS
PRZ) a případně též TZÚS Praha, s.p., resp. zaměstnavatel alternáta;
- publikace ve Zpravodaji (Newsbriefing);
- publikace významných dokumentů, zejména „Policy Paper“, event. „Cook Books“
Z: sekretariát
T: průběžně
Plánovaná opatření pro rok 2017:
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:
- legislativa EU (zejména: bezpečnostní balíček, zdravotnické prostředky, implementace
NLF, akreditace);
- technické normy (zejména pro akreditaci a posuzování shody) – 17025 + 9001, 17011;
- vytváření Poradních expertních skupin (Experts Advisory Groups – EAGs): v rámci
EUROLAB-CZ vytvářet databázi expertů ČR navázaných na EAGs;
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 předsedy ÚNMZ:
- Rada pro technickou normalizaci
- Komise pro posuzování shody
- Rada pro metrologii;
- účast v pracovní skupině ÚNMZ pro návrh Koncepce technické normalizace
ČIA:
- deklarovat, že AAAO při jednáních vystupuje v zájmu všech členů EUROLAB-CZ.
Zajišťovat pravidelnou informovanost o těchto jednáních.
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);
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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;
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, 2017-01-31
Ing. A. Šafařík-Pštrosz
prezident

Shoda na tomto dokumentu byla vyjádřena všemi členy k datu 15.2.2017.

_____
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