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R E C E N Z E 

Nestrannost a nezávislost VUZ 
jako autorizované osoby
Nezávislost a nestrannost jsou spolu s vysokou odborností hodnoty, na nichž je postaveno celé VUZ. Tyto vlastnosti prostupují 
veškerou naší činností. VUZ poskytuje svoje služby společnostem, které jsou často ve vzájemném ostrém konkurenčním vztahu 
a bez důsledného dodržování nezávislosti a nestrannosti by byl ohrožen celý obchodní model VUZ a jeho důvěryhodnost. 

Alena Novopacká  |  Foto: archiv ČD a VUZ

Nestrannost a nezávislost VUZ je zavedena, 
dodržována a kontrolována na všech orga-

nizačních úrovních. Vstupem České republiky 
do Evropské unie nastala i povinnost imple-
mentovat evropské právo do legislativy České 
republiky, tedy implementovat Směrnice evrop-
ského Parlamentu a Rady o interoperabilitě že-
lezničního systému do zákona 266/1994, Zákona 
o drahách.

Z tohoto zákona a dalších vnitrostátních 
předpisů vyplývá, že nově budovaná nebo mo-
dernizovaná dráha a nová nebo modernizovaná 
drážní vozidla musí předložit ověření o splnění 
základních požadavků na konstrukční a provoz-
ní podmínky a splnění technických specifikací 
propojenosti, tzv. ověření o shodě. Doklad 
o shodě výrobku s technickými požadavky, tvo-
ří-li stavba nebo drážní vozidlo subsystém ev-
ropského železničního systému nebo prvek in-
teroperability, vydává autorizovaná osoba. 

Hledání autorizované osoby
V roce 2004 vyvstala otázka, kdo bude tou auto-
rizovanou osobou, kdo bude hodnotit, zda po-
suzované výrobky splňují požadavky technic-
kých specifikací interoperability, zda vyhovují 
základním požadavkům na konstrukční a pro-
vozní podmínky.

Ve směrnici o interoperabilitě železničního 
systému jsou stanovena minimální kritéria, 
která musí členské státy brát v úvahu při ozna-
mování těchto subjektů: musí plnit požadavky 
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ALENA NOVOPACKÁ
Vystudovala gymnázium a následně 
Vysokou školu chemicko-technolo-
gickou. Jako chemik nastoupila v roce 
1998 do Zkušebny českých drah pro 
povrchové úpravy železničních kolejo-
vých vozidel v Nymburce, kde 
po pár letech začala pracovat 
jako manažer kvality zku-
šební laboratoře. Když 
v roce 2008 byla převede-
na tato ZL pod VUZ, po-
stupně přebírala funkce tý-
kající se systémů kvality. 
V současné době pracuje jako 
Představitel vedení pro jakost, ve-
doucí COSJ, manažer kvality COV 
a manažer kvality IO. Zároveň jako ve-
doucí auditor provádí audity třetí 
stranou pro žadatele o certifikaci AO.

vlastnictví potřebného vybavení, mít k dispozi-
ci pracovníky s dostatečnou znalostí požadav-
ků pro provádění kontrol, zajistit jejich ne-
závislost atd. Volba logicky padla na VUZ, 
který měl nejen technické vybavení pro 
provádění zkoušek (Železniční zkušební 
okruhy a Dynamický zkušební stav), 
akreditovanou Zkušební laboratoř (ZL), 
ale hlavně řadu špičkových odborníků.

Prvním kritériem stanoveným 
ve směrnici je nezávislost pověřené (au-
torizované) osoby (AO) na návrhu, výro-
bě, výstavbě, uvádění na trh nebo údržbě 
prvků interoperability nebo subsystémů ne-
bo na jejich používání, AO nesmí ani zastupo-
vat strany, které se těmito činnostmi zabývají. 
Aby bylo splněno toto kritérium, byla v roce 
2005 založena akciová společnost Výzkumný 
Ústav Železniční (VUZ) jako dceřiná společnost 
ČD, tedy organizace nezávislá na používání či 
údržbě posuzovaných prvků interoperability 
a subsystémů.

Vznik nových útvarů
Aby VUZ plnil všechna kritéria požadovaná 
směrnicí a dalšími normativními dokumenty 
a získal autorizaci a následně byl oznámen/no-
tifikován, vznikly ve VUZ kromě ZL samostat-
né a nezávislé útvary: Certifikační orgán pro 
výrobky (COV) a Certifikační orgán pro systé-
my jakosti (COSJ). Pro činnost těchto orgánů 
(posuzování shody výrobků a auditování výro-
by třetí stranou) byly vytvořeny čtyři skupiny 
specialistů s dostatečnou kvalifikací pro posu-
zování strukturálních subsystémů, to zname-
ná infrastruktury (INF), energie (ENE), řízení 
a zabezpečení (CCS) a kolejových vozidel (RST). 

V roce 2006 VUZ získal z rozhodnutí Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a stát-
ní zkušebnictví (ÚNMZ) v souladu se zněním 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a nařízení vlády č. 133/2005 
Sb., o technických požadavcích na provozní 
a technickou propojenost evropského železnič-
ního systému autorizaci. Následně ÚNMZ 
oznámil získání autorizace VUZ Evropské unii 

– VUZ se tak 
stává oznáme-

nou/notifikova-
nou osobou (NoBo).

V roce 2014 byl akredito-
ván Inspekční orgán VUZ (IO), mimo jiné i jako 
subjekt pro posuzování procesu řízení rizik 
(CSM-RA). Útvary ZL, COV, IO (tj. kromě COSJ) 
jsou akreditovány, a musí tudíž splňovat i poža-
davky norem řady 17000 pro akreditaci, všechny 
mají zavedený systém managementu kvality 
podle těchto norem. 

Aby byla dodržena a prokázána podmínka 
nestrannosti a nezávislosti, jsou VUZ a jeho 
útvary COV a COSJ navíc dozorovány skupinou 
nezávislých odborníků, tzv. Radou pro certifi-
kaci. Rada je orgánem dohlížejícím na činnos-
ti související s posuzováním shody, vykonává 
dohled nad zabezpečením nestrannosti hod-
notitelské, certifikační a dozorčí činnosti a do-
držováním dokumentovaných postupů systé-
mu jakosti. Radu tvoří odborně fundovaní zá-
stupci všech stran významně zainteresova-
ných na rozvoji politiky a zásad týkajících se 
systému certifikace výrobků.  

Dále všichni zaměstnanci VUZ podepisují 
prohlášení, že se žádným způsobem neúčastní 
ani přímo, ani jako zmocněný zástupce projek-
tování, výroby, konstrukce, marketingu či 
údržby součástí interoperability nebo subsys-
témů nebo jejich užívání. Podobné prohlášení 
podepisují i členové řídicích orgánů VUZ – Val-
né hromady, Dozorčí rady a Představenstva. 
Vedení útvarů zabývajících se zkoušením a po-

suzováním má Představenstvem VUZ de-
legovány pravomoci odmítnout jakoukoliv 
činnost, která by mohla nestrannost a ne-

závislost útvaru narušovat.

Systém managementu kvality
Pro zabezpečení činnosti má VUZ jako autori-
zovaná osoba respektive NoBo zavedené systé-
my managementu kvality podle požadavků ev-
ropských norem pro všechny oblasti své čin-
nosti. A VUZ jich má k dispozici  sedm – pro 
autorizovanou osobu (podle požadavků ÚNMZ 
pro autorizaci), pro tři akreditované útvary 
a COSJ (podle norem řady 17000), je certifiko-
ván podle ISO 9001 (Systém managementu 
kvality) a podle ISO 50001 (Systém manage-
mentu hospodaření s energiemi). 

V současné době ještě zavádíme systém kva-
lity podle akreditačního schématu vydaného 
Agenturou Evropské unie pro železnice, jehož 
požadavky jsou popsané v technickém doku-
mentu 000MRA1044: Požadavky na subjekty 
posuzování shody žádající o oznámení.

Všechny tyto zavedené systémy kvality jsou 
kompatibilní, nicméně každý popisuje jinou 
činnost, a tudíž má svá specifika, jsou dozoro-
vané ÚNMZ, certifikačními nebo akreditační-
mi orgány, ale všechny zajišťují jedno: ne-
strannost, nezávislost a  důvěryhodnost VUZ 
jako pověřené/autorizované osoby, příp. ozná-
mené/notifikované osoby.

VUZ provádí vysoce odbornou a odpovědnou 
činnost, která zásadním dílem přispívá k zajiš-
tění interoperability a také napomáhá tomu, 
že železniční doprava je nejbezpečnějším dru-
hem dopravy vůbec. Abychom ji mohli vykoná-
vat na nejvyšší úrovni i nadále, je důsledné pl-
nění podmínek nezávislosti a nestrannosti 
stejně důležité jako špičkové technické vybave-
ní a odborná zdatnost pracovníků. ○ 


