
_r  systev  t  y_   ces e rep   cve  a zahlade pra  c  pedpsu  abe p  J�������                                DOHODA�                        o spoluprác i v oblasti a_editace��Ceský institut pro _kredit_ci,o.p.s.(CIA)�      ICO: 25677675�      sídlem Olsanská 54/3, 130 O0 Praha 3�      zasto4pený Ing. Jirím Růzickou, IVEBA, Ph.D., reditelem�                                       a�EUROLAB-CZ�      ICO; 708Oll85�      sídlem Pražská l 6, 1 02 O0 Praha 1 0                           .�      zasto4pený Ing. Alexanderem Safaríkem - Pštroszem, prezidentem� (dále J en ,úcastníci dohody")� 4zavreli podle _ 1 746 odst. 2 zákona č. 89/20 I 2 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne� dohod4 tohoto znění;��                                                       I.�                                  Preambule� l.  Cílem této dohody je vytvorení rámce pro vz_jemnou spol4pr%ci účastníků dohody�   v oblasti a_editace.�2.  Tato dohod_ Je vyjádrením záJmu obou úč_stníků podporovat rozvoJ aJkreditačního�       'm4 kte ' v V  k'   4bli   n   '    v   'vní h  r   i Ol z   z ečuie čTA a�   prosazovat J eho v_žívání v oblasti působnosti EUROLAB-CZ v souladu s mezinárodnĕ�   uznávanými pravidly pro a_editaci taboratorí, certif1kačních a inspekčních or_ánů, popr.�   dalsích subj ehtů posuzování shody.��                                                   II.�                       Spolecné 2_v_zky úc__tníků dohody�      K zaj ištění účelu této dohody se zavazuJ í�Učastníci dohod� 1.  predávat si vzáJ emnĕ informace o predpisech, dokumentech a postupech (národních,�   z_hraničních a mezinárodních) a o j eJ ich návrzích a prípravě, zeJ ména s d_padem na�   a_editaci laboratorí, ce_if1kačních orgánů, inspekčních orgánů, popr. dalších subj ek_ů�   pos4zování shody;���������������' nari_eni Evropskėho parlamenTu _ Rady (ES) č. 76S/2008, hteŕým se stanovi požadavky na akrediTaci a dozor�nad trhem _kaJici se 4váděni _robků na trh a kterym se zrušuje naǐízení (EHS) č. 339/93 (d_le jen >narízeni)_�z_kon č. 22/ l 997 Sb., o technickych požadavcich na výrobhy ve zněni pozděJšich pǐedpisů�



v             v      v       v    v                   v   v   v����                                     2���2.  spolupracovat na rozvoji a v_zívání _reditačního systému v oblasti laboratorí,�   certiflkačních org%%ńů, inspekčních orgánů, popr. dalších subj ektů posuzování shody v�   souladu s platnou právní úpravou;� 3.  spolupracovat pri rešení odbo_ých problémů spadaj ících do působnosti obo4 úcastníků�   dohody nebo j ednoho účastníka, pok4d o spolupráci druhého účastníha pozádá;�4. operativně proJednávat všechny otázky společného záJmu, požádá-li o to účastník dohody.���                                                III.�                               Z_v_zky CIA�CTA se zavazuJe� l. na základě návrhu EUROLAB - CZ a po absolvování príslušného skolení CTA zarazovat�   v souladu s potrebami a postupy CIA odbo_íhy způsobilé posuzovat plnění aIureditacních�   požadavků v oblasti působnosti EUROLAB-CZ do d_tabáze odborných. pos4zovatelů a�   vy42ívat Je pri aItureditaci subJektů působících v této oblasti;�2. n_ základĕ návrh4 EUROLAB-CZ a v souladu s interními postupy CIA zapoJovat Jeho�   z_st4pce do činnosti poradních orgánů CIA (technické/odborné výbo_ a komise);�3. zabezpečit aalctivní účast svých zástupců v pracovních skupinách a poradních orgánech�   EUROLAB-CZ, budo4-li projednávat možnosti v_zití akreditace v oblasti působení�   EUROLAB-CZ, pokud bude o vyslání zástupců požádán;�4. podle potreby nebo na základě proJevu záJmu prizvat EUROLAB-CZ k proJednávání�   dokumentů s vazbou na a_editaci subj ektů pos4zování shody působících v rámci J eho�   působnosti;�5. zabŚNat se podněty EUROLAB-CZ o prípadech zneužívání akreditace v oblasti J eho�   působnosti.���                                   IV.�                          Z_v_zhy EUROLAB-CZ�EUROLAB-CZ se zavaz4J e� 1. na základě pozadavku CIA navrhovat své zástupce J aaiko kandidáty do Rady pro ahreditaci ,�   do technick_'cJlVodborných výborů a homisí, prípadnĕ do Správní a Dozorčí rady;�2. n_vrhovat odborníky z oblasti své působnosti na zarazení do databáze odboJc1n_ých�   posuzovatelů CTA;�3. pri své činnosti podporovat využívání laboratorí, ce_if_kačních orgánů, inspekčních�   orgánů, popr. dalsích subJektů posuzování shody akreditovaných CTA;�4.  informovat CIA o prípadech zneužívání akreditace v oblasti své působnosti;�5. umožnit CTA účastnit se proj ednání návrhů právních predpisů pripr_vovaných v rámci�   působnosti EUROLAB-CZ, zej ména tam, kde J e možné pro účely posouzení odbomé�   způsobilosti a nestrannosti subJ ehtů posuzování shody _'_žít ahreditace.�



 _lf v vJ_ _                   _Jf                __��                                     3����                                    V.�                    Společné hodnocení dodržování dohody� l. Ucastníci dohody se budo4 scházet ročně za účelem pravidelného hodnocení plnění�   J ednotlivých bodů dohody, pokud se nedohodnou J inak.� 2. Mimorádné hodnocení plnění Dohody můze b_ svol_no na 2ádost J ednoho z účastníků�   dohody s tím, že schůzka bude svolána do J edn_ho měsíce od predložení takové žádosti.� 3.  Vyhodnocení s doporučeními pro príští období bude mít vždy písemnou formu a bude�   predloženo vedení CIA a EUROLAB-CZ.�4.  Kontaktními osobami ve věcech plnění této DohodyJsou;�   za EUROLAB-CZ; Ing. Alexander Šafarík - Pštrosz�   za CIA: Ing. Milan Badal��                                    VI.�                            Z_vĕrečná ust_novení� l.  Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.�2. Bude-li někteŕý z účastníků dohody pova2ovat nĕkteré informace, které bude poskytovat,�   za důvě1rn_é, upozorní na to druhého účastníka dohody. Ten j e povinen zaj istit, aby j eho�   pracovníci nebo J iné osoby, které pro něj _konávaj í cinnost, zachovávali vůci tretím�   osobám o důvěmých informacích mlčenlivost.�3.  Odbomí pos4zovatelé (podle článk4 IV. odstavce 2 dohody) budo4 v_žíváni pri�   posuzování zeJ ména na základě smluv o odbo_ė pomoci uz_vrených s prís1ušnými�   institucemi, poprípadě dohod o provedení práce uzavrených s pracovníky.�4 c  Dohoda se vyhotovuj e ve dvou _' iscích, po J ednom pro každého úcastníka dohody.�5.  Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu účastníky dohody.�6. Uzavrení této dohody bude oznámeno ve Věstníku _MZ.�7.  Dohoda můze b_ měněna ći doplnována po4ze písemnými číslovanými dodatky�   podepsanými oběma účastníky dohody,�8.  Platnost dohody Ize ukončit na záhladě písemné dohody obo4 účastníků. Doh_du Ize�   vypovědět písemně i bez 4dání důvodů; výpovědní lhůta činí 3 mĕsíce a pocíná běžet od�   prvního dne měsíce násteduJ ícího po dorucení výpovědi druhému úcastníku dohody.�9. 1`outo dohodou se ruší a nahrazuje Dohod_ _ spolupráci v oblasti a_editace 4zavrená�   mezi CIA a EUROLAB-CZ dne 9. 2. 2005, včetně dodatku z 27. lO. 2009.�lO. Učastníci dohody maJí právo o uz_vrení Dohody i o JeJím uhončení informovat vereĴnost.�1 1. Učastníci dohody prohtašuj í, že budou pTi naplnování cílu dohody postupovat ve�   v_áJemné součinnosti a v dobré víre tak, aby se podarilo _os'áhn_4t cílů d_hody.��p,ahadne_______„_._______:P                 p,,h,d,,;;:___,j..,__?_,.__.__.._.J._.�           _   0,����           (za CTA)                            (za EUROLAB-CZ)/�                                           /                    ,t�


