Zápis ze zasedání TNK
57. zasedání TNK 59 „Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních
materiálů a povrchovou těžbu“, které se konalo v Olomouci
ve dnech 9. a 10. října 2012

Přítomni: (viz prezenční listina v příloze zápisu)
Program:
1)

Zahájení

2)

Kontrola zápisu z minulého zasedání

3)

Kontrola plnění úkolů plánu TN

4)

Představení nového člena TNK 59 – Ing. Petra Matouška

5)

Seznámení s dosavadními výsledky aplikace revize „nového přístupu“ u některých směrnic EU
a u Notifikovaných osob – Ing. Zykán

6)

Současná situace v oblasti dozoru ČOI u strojních zařízení – Ing. Langšádl

7)

Různé, výměna informací

8)

Diskuse

9)

Organizační záležitosti

10) Ukončení zasedání

ad 1)
Jednání zahájil a řídil předseda TNK 59 Ing. Vratislav Zykán.
ad 2)
Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek.
ad 3)
Zprávu o činnosti komise přednesla Ing. Fuxová.
Členové TNK byli seznámeni:
– s normami zavedenými do ČSN od posledního zasedání TNK (viz ČSN vydané od května 2012 do
října 2012 v příloze zápisu)
– s novými úkoly zařazenými do plánu (viz seznam Úkoly plánu TN 2012 (v řešení) v příloze zápisu)
– s úkoly, které jsou v řešení jednotlivými TC v CENu (viz seznam Aktuální projekty tvorby evropských
norem TC 151 a TC 337 v příloze zápisu).
– s přístupem členů TNK do diskuzní databáze TNK a k mezinárodním dokumentům.
Cesta k dokumentům a k diskusní databázi je následující:
www.unmz.cz - prostor pro experty – TNK – vstup do databáze (zadat heslo) – hlavní diskusní témata –
podle TNK a TC – TNK 59 – TNK všeobecně - stanovisko TNK

ad 4)
Představení nového člena TNK 59 – Ing. Petra Matouška

ad 5)
Ing. Vratislav Zykán informoval o dosavadních výsledcích praktické realizace výsledků „revize směrnice
nového přístupu“, která byla zveřejněna ve třech dokumentech EU - NAŘÍZENÍ EP a R č. 764-2008
(uvedení na trh), NAŘÍZENÍ EP a R č. 765-2008 (akreditace NB a dozor), ROZHODNUTÍ EP a R. č. 7682008-ES (uvádění na trh - moduly posuzování shody): Z oblastí, které jsou pro nás zajímavé, jde
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především o moduly posuzování shody, akreditace NB a novely některých směrnic za účelem jejich
přizpůsobení novým požadavkům (především novému systému modulů posuzování shody). Současná
situace v revizi směrnic se od informace na minulém zasedání TNK prakticky nezměnila - viz zápis
z minulého zasedání.
Ing. Tomáš Hruška tuto zprávu doplnil o aktuální informaci – soubor devíti směrnic EU byl zrevidován a
návrhy revizí byly předloženy Evropskému parlamentu ke schválení.
(Pozn.: podle informace ÚNMZ uvedené na koordinační poradě AO/NB pro strojní zařízení dne 18. 10.
2012 se předpokládá brzké vydání a účinnost těchto novel směrnic k počátku roku 2013.)

ad 6) Současná situace v oblasti dozoru ČOI u strojních zařízení - Ing. Langšádl se omluvil ze zasedání.
ad 7), ad 8)
V diskusi byla probírána a diskutována následující témata:
– pozice zpracovatele norem v současném systému ÚNMZ s ohledem na nepoměr mezi výší úhrady a
pracností a další okolnosti;
– pozice člena TNK s ohledem na jeho úkoly řešené bezúplatně osobní iniciativou v podmínkách
jednotlivých podniků a institucí;
–

zkušenosti jednotlivých členů s novými akreditačními postupy ČIA;

–

zkušenosti a poznatky jednotlivých členů z jejich odborné činnosti v širší souvislosti s normalizací.

ad 9)
Byl dohodnut předběžný termín konání příštího zasedání na květen 2013. Ing. Marián Hejný (VÚHU Most)
přislíbil prověření možnosti organizace příštího zasedání.
ad 10)
Ing. Vratislav Zykán poděkoval Ing. J. Fialovi za výbornou organizaci zasedání a zasedání ukončil.

V Praze dne 17. 10. 2012
Zapsala: Ing. Ludmila Fuxová, tajemník TNK

Přílohy
Prezenční listina
ČSN vydané od května 2012 do října 2012
Úkoly plánu TN v 2012(v řešení)
Aktuální projekty tvorby evropských norem CEN/TC 151
Aktuální projekty tvorby evropských norem CEN/TC 337

