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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Isabela Jelínková: Metodika pro vypracování prohlášení o shodě pro strojní zařízení, Baka-

lářská práce, VŠB-TU Ostrava, 2010 

Tato bakalářská práce se zabývá metodikou pro vypracování prohlášení o shodě u strojního 

zařízení, porovnáním požadavků zvláštních předpisů a zhodnocením současné legislativy 

s rokem 2010 s účinností od 29.12.2009. Byl vytvořen algoritmus k posuzování výrobků se 

stanovením postupných kroků při vypracování prohlášení o shodě pro strojní zařízení. Na-

vržený algoritmus byl aplikován ve společnosti IMI NORGREN Modřice pro posouzení 45 

ks strojních zařízení. 

Nedílnou součástí bakalářské práce jsou jednotlivé přílohy, které obsahují Protokoly o ově-

ření bezpečnosti zařízení, Návod k obsluze, Protokol o funkční zkoušce a ES prohlášení o 

shodě. 

ANNOTATION OF THE BACHELOR WORK 

Isabela Jelínková: A Methodology for the Elaboration of a Declaration of Conformity for 

Machinery, the bachelor work, VŠB - Technical University of Ostrava, 2010. 

This bachelor work deal with the methodology for elaboration of the declaration of 

Conformity at engine plants by comparison of requirements of specific regulations by 

evaluation of present legislation to 2010 with the effect from 29.12.2009. In terms of 

appraisal was created the algorithm for assessment of products with assignment of step by 

step actions at elaboration of the declaration of conformity for engine plants. The proposed 

algorithm has been aplicated in IMI NORGREN Modřice company for an appraisal of 45 

plants.  

Integral parts of the bachelor works are individual supplements which contain reports 

about the verification of plants safety, the service instructions and the ES declarations of 

conformity.   
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1 Úvod 

Výrobce nebo dovozce je povinen podle zákona č. 22/1997 Sb. uvádět na trh v České re-

publice jen bezpečné výrobky. Před uvedením stanoveného výrobku nebo strojního zaříze-

ní na trh, musí být vydáno písemné prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o shodě a výro-

bek označen označením CE. 

Výrobce vydává prohlášení o shodě na základě posouzení daného výrobku s požadavky 

konkrétní direktivy. U výrobků a strojních zařízení dovážených z oblasti mimo EU, vydává 

prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten 

kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU. 

Označením CE musí být označen každý výrobek uváděný na trh zemí EU, pokud to pří-

slušná direktiva požaduje. Tento požadavek je vyjádřen, až na výjimky, ve všech direkti-

vách tzv. nového přístupu (direktivy vydávané od devadesátých let minulého století). Tato 

povinnost se vztahuje po vstupu do EU i na české subjekty. 

Právní úprava tvořená zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, přejímá principy platné v EU a je-

jím hlavním cílem je stanovit požadavky na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo 

bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí a stanovit povinnosti výrobců, dovozců a 

dalších subjektů. Vybrané výrobky musí před svým uvedením na trh splnit požadavky 

technických předpisů a jejich splnění musí být doloženo posouzením shody technických 

vlastností. Výstupem tohoto procesu je pak označení shody CE na výrobku a vydání ES 

prohlášení o shodě, resp. obdobně pojmenovaného písemného dokumentu. 
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2 Rešerše předpisů 

Legislativa upravující oblast bezpečnosti výrobků a ochrany jejich uživatelů je v Evropské 

unii založena na řadě právních předpisů – nařízení, směrnic, rozhodnutí. Směrnice ES jsou 

jedním ze základních právních aktů EU. Tyto směrnice musí každý členský stát zavést do 

své legislativy, čímž je zajištěna harmonizace (sjednocení) předpisů ve všech členských 

státech. 

Velkou skupinu těchto předpisů tvoří směrnice s technickým obsahem, které stanovují 

technické požadavky na průmyslové výrobky, požadují posouzení shody vlastností výrob-

ku s těmito požadavky, vydání ES prohlášení o shodě a označení výrobku označením sho-

dy. Tyto kroky je nutné učinit před tím, než je výrobek uveden na „vnitřní (jednotný) trh 

Evropského společenství“. Tyto předpisy se dotýkají řady skupin výrobků.  

V České republice jsou tyto směrnice stanovující technické požadavky na průmyslové vý-

robky přejímány právní úpravou tvořenou zákonem č. 22/1997 Sb., o technických poža-

davcích na výrobky a navazujícím souborem prováděcích předpisů – nařízení vlády k to-

muto zákonu. Další směrnice jsou přejímány jinými zákony, které se mohou uplatňovat 

souběžně. 

Zákon č. 22/1997 Sb. stanovuje základní rámec povinností a práv jednotlivých subjektů a 

požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo 

přírodní prostředí. Tvoří základ celé právní úpravy, neboť deklaruje pojmy, povinnosti a 

postupy společné pro všechny zahrnuté sektory výrobků.  

Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. a Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. přinášejí konkretizaci 

těchto obecných požadavků pro jednotlivé druhy (sektory) výrobků. Tato nařízení definují 

výrobky určené k posuzování shody (tzv. stanovené výrobky), stanovují technické poža-

davky na jejich vlastnosti a určují postupy posouzení shody s těmito požadavky. Na výro-

bek se může vztahovat i více nařízení vlády. Těmito nařízeními vlády jsou do právního řá-

du ČR přejímány směrnice EU stanovující technické požadavky na výrobky („evropská“ 

harmonizovaná nařízení vlády – harmonizovaná sféra). Některá nařízení vlády nepřejímají 

evropskou legislativu (není pro tento sektor vytvořena) a představují tedy národní úpravu 

pro určitou skupinu výrobků. („národní“ nařízení vlády – neharmonizovaná sféra)  
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Účelem zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších před-

pisů je zajistit, aby výrobky uváděné na trh, byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

bezpečné. Tento zákon se pro posouzení bezpečnosti výrobku, nebo pro omezení rizik spo-

jených s užíváním, použije tehdy, jestliže požadavky nebo omezení rizik nestanoví zvláštní 

předpis. 

Evropská směrnice pro strojní zařízení 98/37/ES ze dne 22. června 1998 řídí uvádění 

strojního zařízení do oběhu a tím volný obchod strojního zařízení uvnitř Evropského hos-

podářského společenství (EHS). Definuje pouze obecné základní požadavky na ochranu 

zdraví, bezpečnost a požadavky pro určité kategorie strojních zařízení.  

Od 29. 12. 2009 začíná platit nová Evropská směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení 

ze dne 17. května 2006 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stroj-

ních zařízení, která nahradí stávající směrnici 98/37/ES. Tato směrnice ovlivní postup a 

pravidla pro posuzování shody strojních zařízení. v souladu se srovnávací tabulkou uvede-

nou v příloze XII Směrnice. V ČR je směrnice implementována v NV č.176/2008 Sb., kte-

ré nahradí NV 24/2003 Sb.  

Tato směrnice definuje pouze obecné základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpeč-

nost, doplněné řadou zvláštních požadavků pro určité kategorie strojních zařízení. 

 

 

 



 9 

3 Požadavky na bezpečnost výrobků 

3.1 Zákon č. 102/2001 Sb. 

Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon), aplikoval v poslední změně na podmínky České republiky požadavky Směrnice 

Evropského parlamentu a rady č. 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků a současně 

Nařízení Rady č. 339/93/EHS o kontrolách shody s pravidly bezpečnosti výrobků dováže-

ných ze třetích zemí. V českém právu představuje zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpeč-

nosti výrobků v platném znění harmonizovanou sféru. 

„Zákon“ stanoví povinnosti výrobců, dovozců a distributorů ve vztahu k zajištění bezpeč-

nosti zařízení, vymezuje dozorové orgány příslušné ke kontrole dodržování zákona, stanoví 

postupy kontroly bezpečnosti zařízení na hranicích, vymezuje základní právní rámec pro 

fungování evropského informačního systému RAPEX, který se týká informací o výskytu 

nebezpečných nepotravinářských výrobků. 

Účelem tohoto „zákona“ je zajistit v souladu s právem Evropských společenství, aby vý-

robky uváděné na trh a strojní zařízení do provozu, byly z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví pro spotřebitele a provozovatele bezpečné. 

Výrobkem pro účely tohoto zákona je movitá věc, která byla vyrobena nebo dovezena s 

předpokladem, že bude užívána provozovateli, pokud je toto zařízení dodáváno v rámci 

podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako zařízení nové, použité či uprave-

né. 

Dle odstavce (1) § 3 nesmí bezpečný výrobek za běžných užitných podmínek představovat 

nebezpečí po dobu jeho použitelnosti, kterou obvykle stanovuje výrobce.  

V obecné rovině jsou důležitými kritérii pro sledování bezpečnosti a ochrany zdraví spo-

třebitele z hlediska rizika: 

- složení a vlastnosti výrobku a jeho životnost, 

- způsob balení, 

- způsob užívání včetně určení prostředí, ve kterém může být zařízení bezpečně použito, 

- způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, 
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- způsob likvidace zařízení, 

- poskytnutí návodu na obsluhu v českém jazyce, který obsahuje popis montáž, údržbu a 

uvedení zařízení do provozu, 

- v případě použití přídavného zařízení vliv na provoz zařízení, 

- rizika na spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při používání zařízení, zejména děti 

a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Dle odstavce (2) § 3 musí výrobek splňovat požadavky zvláštního právního předpisu, který 

přejímá právo Evropských společenství, jímž se stanoví požadavky na bezpečnost zařízení 

nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena. 

Dle odstavce (3) § 3 „zákon“ řeší případy, kdy neexistuje zvláštní právní předpis, který by 

přejímal právo Evropských společenství a stanovil požadavky na bezpečnost zařízení nebo 

na omezení rizik, spojených s jeho užíváním. Pokud se bezpečnost zařízení nestanoví podle 

zvláštního právního předpisu, posuzuje se podle české technické normy, která přejímá pří-

slušnou evropskou normu zveřejněnou Komisí Evropských v Úředním věstníku Evrop-

ských společenství podle práva Evropských společenství a tento odkaz je zveřejněn 

ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Dle odstavce (3), (4), (5) § 3 je výrobce povinen uvádět na trh pouze bezpečné výrobky, 

o nichž na základě svých informací a odborných znalostí ví nebo může předpokládat, že 

požadavkům na bezpečnost zařízení odpovídají. Výrobce je povinen v případě, kdy je to 

potřebné k zamezení existujících rizik provádět zkoušky jejich bezpečnosti. [1]. 

3.2 Zákon č. 22/1997 Sb. 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění někte-

rých zákonů v platném znění, představuje harmonizovanou sféru v českém právu (dále jen 

zákon). 

Tento „zákon“ upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by 

mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostře-

dí, popřípadě jiný veřejný zájem. Práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distri-

buují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit 

oprávněný zájem, tímto nejsou dotčena. Stanovuje práva a povinnosti osob pověřených 
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k činnostem podle tohoto „zákona“, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých tech-

nických norem nebo se státním zkušebnictvím. 

Dle § 2 se za uvedení výrobku do provozu považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro 

provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté 

k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s práv-

ními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády. 

Uvedením výrobku do provozu je okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem 

v členských státech Evropské unie k účelu, ke kterému byl zhotoven; pokud tak stanoví na-

řízení vlády, je výrobek uveden do provozu v okamžiku, kdy je k tomuto použití připraven 

nebo poskytnut. 

Dle odstavce (1) § 12 vláda nařízeními stanoví výrobky, u kterých musí být posouzena 

shoda. Stanovené výrobky musí splňovat technické požadavky, aby mohly být uvedeny na 

trh a do provozu. Zařízení, která jsou uváděna na trh jako použitá nebo repasovaná, se rov-

něž považují za stanovená zařízení. 

Pro jednotlivé skupiny stanovených výrobků jsou, v závislosti na jejich technické složitosti 

a míře možného nebezpečí spojeného s jejich užíváním, upraveny podmínky pro uvádění 

výrobků na trh nebo do provozu. Při opakovaném použití, musí být splněny postupy a úko-

ny při posuzování shody konkretizací nebo kombinací jednotlivých postupů posuzování 

shody. 

V odstavci (3) § 12 jsou uvedeny postupy posuzování shody: 

- posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem, 

- posouzení shody vzorku autorizovanou osobou, 

- posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické vlastnosti výrobku a na-

mátkově kontroluje dodržení stanovených požadavků, 

- posouzení systému jakosti výroby nebo prvků systému jakosti v podniku autorizovanou 

osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, 

- posouzení systému jakosti výrobků nebo prvků systému jakosti v podniku autorizovanou 

osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, 

- ověřování shody výrobku s certifikovaným typem nebo se stanovenými požadavky, které 

provádí výrobce, dovozce, akreditovaná nebo autorizovaná osoba na každém výrobku, 

- ověřování shody výrobku se stanovenými požadavky autorizovanou osobou, 
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- dohled nad řádným fungováním systému jakosti v podniku autorizovanou osobou a v pří-

padě potřeby ověření shody výrobku s požadavky technických předpisů, 

- posouzení činností souvisejících s výrobou výrobku, 

- jiné postupy posuzování shody, jestliže je to nezbytné, zahrnující popřípadě i činnost 

akreditované nebo jiné osoby. 

Pokud nařízení vlády přejímají předpisy Evropských společenství a v postupech posuzová-

ní shody je stanovena účast autorizované osoby, tuto činnost provádějí notifikované osoby, 

popřípadě osoby, jejichž oprávnění k činnostem při posuzování shody vyplývá z meziná-

rodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Náklady spojené s činností autorizované 

osoby při posuzování shody nese ten, kdo požádal o posouzení shody, hradí náklady spoje-

né s činností autorizované osoby. 

Dle odstavce (1) § 13 mohou výrobci nebo dovozci uvést stanovený výrobek na trh nebo 

do provozu, splňuje-li potřebné technické požadavky, je vydáno ES prohlášení o shodě a 

výrobek je opatřen označením CE, které vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadav-

ky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na ně vztahují. 

Jestliže strojní zařízení splňuje veškeré stanovené podmínky, nesmí být bráněno jeho uve-

dení na trh nebo do provozu [2]. 

4 Způsoby postupů při vydání prohlášení o shodě 

4.1 Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. 

Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002 stanoví technické požadavky 

na strojní zařízení dle požadavků Směrnice EP a Rady 98/37/ES. Tímto nařízením se 

v souladu s právem Evropských společenství stanoví technické požadavky na strojní zaří-

zení a na bezpečnostní součásti uváděné na trh samostatně. 

Pro účely tohoto nařízení se za strojní zařízení dle odstavce (2) § 1 považuje: 

a) stroj, kterým je výrobek sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyb-

livá, z příslušných pohonných jednotek, ovládacích a silových obvodů, vzájemně spoje-

ných za účelem přesně stanoveného použití, zejména zpracování, úpravy, dopravy nebo 

balení materiálu, 
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b) skupina strojů, kterou je funkčně spojený soubor strojů, uspořádaný a ovládaný jako in-

tegrovaný celek za účelem dosažení stanoveného použití, 

c) vyměnitelné přídavné zařízení pozměňující funkci stroje, které se uvádí na trh za účelem 

připojení ke stroji nebo k řadě různých strojů jejich obsluhou, přičemž toto zařízení není 

náhradní díl ani nástroj, 

d) bezpečnostní součást nesmí být vyměnitelným přídavným zařízením, kterou výrobce 

nebo jeho zplnomocněný zástupce uvádí na trh, aby při použití plnila bezpečnostní 

funkci a jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost nebo zdraví ohrožených 

osob. 

Stanovenými výrobky, dle odstavce (2) § 1 tohoto nařízení, jsou ve smyslu § 12 odst. 1 

písm. a) „zákona“ strojní zařízení a samostatně na trh uváděné bezpečnostní součásti s vý-

jimkou výrobků uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

V § 2 jsou stanoveny podmínky uvedení strojního zařízení a bezpečnostních součástí na trh 

nebo do provozu: 

Dle odstavce (1), (2) nesmí být strojní zařízení uváděna na trh a do provozu ohrožují-li 

bezpečnost osob, popřípadě domácích a hospodářských zvířat nebo majetku (při nesprávné 

instalaci, údržbě apod.). Strojní zařízení a bezpečnostní součásti mohou být používána jen 

k určeným účelům. Musí splňovat technické požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při 

konstrukci a výrobě strojního zařízení a bezpečnostní součásti. 

Dle odstavce (4) musí být strojní zařízení výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem 

před uvedením na trh opatřeno označením CE a vybaveno přiloženým ES prohlášením 

o shodě, čímž je doložena shoda strojního zařízení s požadavky tohoto nařízení; což platí 

i pro vyměnitelná přídavná zařízení. 

Dle odstavce (6) mohou být strojní zařízení nebo bezpečnostní součásti, které nesplňují 

požadavky tohoto nařízení, vystavovány nebo předváděny na veletrzích, výstavách a před-

váděcích akcích. Viditelný nápis musí zřetelně upozorňovat, že toto strojní zařízení nebo 

bezpečnostní součást nejsou v souladu s tímto nařízením a nejsou určena k prodeji. Během 

předváděcích akcí musí být zajištěna příslušná opatření k ochraně osob. 
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4.1.1 Postupy posuzování shody 

Pokud strojní zařízení není schopno samostatné funkce a je určeno k montáži do vyššího 

celku strojního zařízení, pak výrobce ES prohlášení nevystavuje. Výrobce nebo jeho zpl-

nomocněný zástupce je povinen vydat ES prohlášení v původním jazyce a v jazyce státu, 

ve kterém bude strojní zařízení používáno. 

Před uvedením na trh výrobce strojního zařízení, které není uvedeno v příloze č. 4 k tomu-

to nařízení, vypracuje technickou dokumentaci a návod k použití. Jestliže je zařízení po-

souzeno jako bezpečné, vydá výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce pro strojní zaří-

zení ES prohlášení o shodě a označí výrobek značkou CE. 

Pro strojní zařízení, které je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a které není vyrobe-

no podle technických norem, předloží výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce pro 

strojní zařízení notifikované osobě vzorek strojního zařízení k ES přezkoušení typu. Noti-

fikovaná osoba vystaví ES prohlášení o shodě a označí výrobek značkou CE. 

Pro strojní zařízení, které je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a které je vyrobeno 

podle technických norem, předloží výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce pro strojní 

zařízení notifikované osobě technickou dokumentaci strojního zařízení (ta potvrdí její pře-

vzetí). Notifikovaná osoba vystaví ES prohlášení o shodě a označí výrobek značkou CE. 

Pro strojní zařízení, které je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a které je vyrobeno 

podle technických norem, předloží výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce pro strojní 

zařízení notifikované osobě technickou dokumentaci strojního zařízení, která ověří správ-

nost použitých norem a vydá na dokumentaci certifikát. Výrobce nebo jeho zplnomocněný 

zástupce pro strojní zařízení vystaví ES prohlášení o shodě a označí výrobek značkou CE. 

Pro strojní zařízení, které je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a které je vyrobeno 

podle technických norem, nebo které je podle nich vyrobeno pouze částečně, nebo pro něž 

takové technické normy neexistují, předloží výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce pro 

strojní zařízení notifikované osobě vzorek strojního zařízení k ES přezkoušení typu. Noti-

fikovaná osoba vystaví ES prohlášení o shodě a označí výrobek značkou CE. 
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4.1.2 ES prohlášení o shodě 

ES prohlášení o shodě je postup, při němž výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce pro-

hlašuje, že strojní zařízení, které bude uvedeno na trh, splňuje všechny základní požadavky 

na ochranu zdraví a bezpečnost, které se na ně vztahují. Výrobce musí provádět vyhodno-

cování a zkoušky na součástech, příslušenství a na kompletním stroji, aby se ujistil, že 

stroj, jak je navržen a vyroben, je připraven k bezpečné instalaci a uvedení do provozu. 

Podpis na ES prohlášení o shodě opravňuje výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, 

aby opatřil strojní zařízení značkou CE.  

Dle přílohy č. 3 část A musí ES prohlášení o shodě obsahovat následující údaje: 

- identifikační údaje o výrobci nebo jeho zplnomocněném zástupci, 

- zplnomocnění zástupci musí uvést identifikační údaje o výrobci, 

- popis strojního zařízení, (značka, typ, výrobní číslo apod.). 

- všechna příslušná ustanovení, která strojní zařízení splňuje, 

- identifikační údaje o notifikované osobě (název nebo obchodní firmu a její sídlo) pokud 

se zúčastnila posouzení shody a číslo certifikátu ES přezkoušení typu pokud byl vydán, 

- identifikační údaje o notifikované osobě (název nebo obchodní firmu a její sídlo), které 

byla zaslána dokumentace dle § 3 odst. 1 písm. c), bodu 1, 

- identifikační údaje o notifikované osobě (název nebo obchodní firmu a její sídlo), která 

provedla ověření podle § 3 odst. 1 písm. c), bodu 2, 

- odkaz na harmonizované technické normy pokud byly použity, 

- odkaz na národní technické normy a technické specifikace pokud byly použity, 

- identifikaci osoby mající zmocnění k podpisu za výrobce nebo jeho zplnomocněného zá-

stupce. 

V příloze č. 5 v bodě 3 je uvedeno a přesně popsáno, kterou dokumentaci musí výrobce 

nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistit před vydáním ES prohlášení o shodě. Dokumen-

tace musí být dostupná pro případné kontroly, nemusí být trvale k dispozici na místě. Je 

však nutné zajistit její zpřístupnění v případě možných zásahů (výkresová dokumentace a 

schémata ovládacích obvodů při servisních prohlídkách, opravách apod.). Uvedená doku-

mentace musí být uchovávána po dobu nejméně 10-ti let od data výroby strojního zařízení. 



 16 

4.1.3 Označení CE 

Strojní zařízení musí být zřetelně a viditelně opatřeno označením CE, jehož grafickou po-

dobu stanoví Evropská směrnice 2006/42/ES příloha č. 3. Výrobek nesmí být opatřen 

označením, které by kohokoli mohlo uvádět v omyl, pokud jde o označení CE. Výrobek 

může být opatřen jakýmkoli jiným označením, pokud nebude snížena viditelnost a čitelnost 

označení CE. 

Označení CE vyjadřuje, že strojní zařízení splňuje technické požadavky stanovené ve 

všech právních předpisech, jenž se na něj vztahují, a že byl při posuzování jeho shody do-

držen stanovený postup.  

4.2 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ze dne 21. dubna 2008 o technických požadavcích na stroj-

ní zařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upřesňuje, pro jaká 

zařízení platí a kterých se netýká. 

Toto nařízení se vztahuje na: 

a) strojní zařízení, 

b) vyměnitelná přídavná zařízení, 

c) bezpečnostní součásti, 

d) příslušenství pro zdvihání, 

e) řetězy, lana a popruhy, 

f) odnímatelná mechanická převodová zařízení, 

g) neúplná strojní zařízení. 

Toto nařízení se nevztahuje na: 

a) bezpečnostní součásti, které mají být použity jako adekvátní náhrada totožných součástí 

a které jsou dodány výrobcem původního strojního zařízení, 

b) zvláštní zařízení určená k používání na výstavištích nebo v lunaparcích, 

c) strojní zařízení zvláště navrhovaná pro jaderná zařízení nebo která mají být uvedena 

do provozu v jaderných zařízeních, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity, 

d) zbraně, včetně střelných zbraní, 
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e) námořní plavidla, pohyblivá příbřežní zařízení a strojní zařízení instalovaná na palubě 

těchto plavidel nebo zařízení, 

f) strojní zařízení navrhovaná a konstruovaná pro vojenské nebo policejní účely, 

g) strojní zařízení navrhovaná a konstruovaná pro výzkumné účely a časově omezené pou-

žití v laboratořích, 

h) důlní těžní zařízení, 

i) strojní zařízení jevištní techniky určená k přesunu účinkujících během představení. 

Blíže se specifikují základní pojmy, které vymezují, co se považuje za strojní zařízení: 

Strojní zařízení je soubor, který je vybaven poháněcím systémem, z nichž alespoň jedna 

je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného použití. Za strojní zařízení je te-

dy vše, co se pohybuje a je poháněno motoricky. Rovněž se za strojní zařízení považuje 

soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spo-

jených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená 

lidská síla. 

Vyměnitelné strojní zařízení je k strojnímu zařízení připojeno obsluhou po uvedení do 

provozu, za účelem pozměnění jeho funkce nebo přidání nové funkce (nejedná-li se o ná-

stroj). 

Bezpečnostní součást strojního zařízení: 

- plní bezpečnostní funkci, 

- uvádí se na trh samostatně, 

- jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost osob a není nezbytná k tomu, aby 

strojní zařízení fungovalo, nebo pomocí níž je možno nahradit běžné součásti nezbytné 

pro fungování strojního zařízení. 

V § 4 jsou stanoveny podmínky pro uvedení strojního zařízení na trh nebo do provozu. 

Dle odstavce (1) může být strojní zařízení uvedeno na trh nebo do provozu, pokud jsou 

splněny potřebné požadavky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení a zařízení 

neohrožuje zdraví a bezpečnost osob, popřípadě domácích zvířat a majetek. 

Dle odstavce (2) je výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce povinen před uvedením 

strojního zařízení na trh nebo do provozu, zajistit posouzení shody a dostupnost technické 

dokumentace ke strojnímu zařízení, potřebné informace zejména návody, vydává ES pro-
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hlášení o shodě a opatřuje strojní zařízení značkou CE. ES prohlášení o shodě musí být při-

loženo ke strojnímu zařízení. Za uvedená na trh se považují i strojní zařízení vyrobená ne-

bo dovezená pro vlastní provozní potřeby při podnikání. 

Dle odstavce (6) mohou být strojní zařízení a neúplná strojní zařízení, která nesplňují po-

žadavky tohoto nařízení, vystavována na veletrzích, výstavách, při předvádění a podob-

ných akcích. Viditelné označení musí zřetelně udávat, že tato strojní zařízení nejsou 

ve shodě s požadavky tohoto nařízení a že nebudou uvedena na trh nebo do provozu, až do 

zajištění jejich shody s požadavky tohoto nařízení. V průběhu předvádění takovýchto stroj-

ních zařízení nebo neúplných strojních zařízení musí být přijata přiměřená bezpečnostní 

opatření pro zajištění bezpečnosti osob [3]. 

4.2.1 Postupy posuzování shody 

K posouzení shody strojních zařízení s tímto nařízením použije výrobce nebo jeho zplno-

mocněný zástupce jeden z níže uvedených postupů posuzování shody. 

Před uvedením na trh výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce pro strojní zařízení, které 

není uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, vypracuje technickou dokumentaci a návod 

k použití. Je nutno posouzení, zda je zařízení bezpečné na základě funkčních zkoušek a re-

vizí zařízení. Jestliže je zařízení posouzeno jako bezpečné, vydá výrobce nebo jeho zplno-

mocněný zástupce pro strojní zařízení ES prohlášení o shodě a označí výrobek značkou 

CE. 

Pro strojní zařízení, které je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a které je vyrobeno 

podle harmonizovaných norem, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vypra-

cuje pro každý vzor konstrukční řady technickou dokumentaci, kterou předloží notifikova-

né osobě. Notifikovaná osoba provede nebo zajistí provedení ES přezkoušení typu a interní 

řízení výroby strojního zařízení nebo komplexní zabezpečování jakosti. Jestliže je zařízení 

posouzeno jako bezpečné, notifikovaná osoba vydá pro strojní zařízení ES prohlášení o 

shodě a označí výrobek značkou CE. 

Pro strojní zařízení, které je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení a které není vyrobe-

no podle harmonizovaných norem, nebo bylo-li vyrobeno podle těchto norem pouze čás-

tečně, nebo nezahrnují-li harmonizované normy všechny příslušné základní požadavky na 

ochranu zdraví a bezpečnosti, nebo pokud pro dotyčné strojní zařízení neexistují žádné 
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harmonizované normy, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vypracuje pro každý 

vzor konstrukční řady technickou dokumentaci, kterou předá notifikované osobě. Notifi-

kovaná osoba provede nebo zajistí ES přezkoušení typu a interní řízení výroby strojního 

zařízení nebo komplexní zabezpečování jakosti. Jestliže je zařízení posouzeno jako bez-

pečné, notifikovaná osoba vydá pro strojní zařízení ES prohlášení o shodě a označí výro-

bek značkou CE. 

Za účelem zajištění postupů musí mít výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce k dispo-

zici nezbytné prostředky k zajištění splnění základních požadavků na ochranu zdraví a 

bezpečnosti. 

Jestliže notifikovaná osoba zjistí u výrobku, u kterého se podílela na posuzování shody, že 

výrobce nesplnil nebo již nesplňuje příslušné požadavky tohoto nařízení, pozastaví platnost 

nebo schválení certifikátu, odejme nebo omezí jeho platnost s udáním důvodu, neprovede-

li výrobce příslušná opatření k nápravě. 

Dojde-li k pozastavení platnosti, schválení nebo odejmutí certifikátu, notifikovaná osoba 

o tom neprodleně informuje orgán dozoru a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, který tuto skutečnost oznámí členským státům Evropské unie a Evrop-

ské komisi [3]. 

4.2.2 ES prohlášení o shodě 

ES prohlášení o shodě znamená, že výrobek nebo strojní zařízení je v souladu s předpisy 

a normami. Je to písemné prohlášení výrobce nebo statutárního zástupce o tom, že výrobek 

splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen sta-

novený postup při posouzení shody.  

Toto prohlášení se vztahuje výlučně na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na 

trh nebo do provozu. Nevztahuje se na součásti, které byly následně přidány konečným 

uživatelem. 

ES prohlášení o shodě musí dle přílohy č. 2 část A obsahovat následující údaje: 

- obchodní firmu a úplnou adresu výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce, 

- jméno a adresu osoby pověřené sestavením technické dokumentace, přičemž tato osoba 

musí být usazena ve Společenství, 
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- popis a identifikaci strojního zařízení, včetně obecného označení, funkce, modelu, typu, 

výrobního čísla a obchodního názvu, 

- větu, ve které se výslovně prohlašuje, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná usta-

novení této směrnice, a případně podobnou větu s prohlášením o shodě s jinými směrni-

cemi nebo příslušnými předpisy, kterým strojní zařízení odpovídá. Tyto odkazy musí od-

kazovat na texty zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

- případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl ES pře-

zkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu, 

- případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který schválil systém 

komplexního zabezpečování jakosti, 

- případně odkaz na použité harmonizované normy, 

- případně odkaz na jiné použité technické normy a specifikace, 

- místo a datum vydání prohlášení, 

- údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho 

oprávněného zástupce a její podpis. 

Zabudování neúplného strojního zařízení. 

Neúplným strojním zařízením (součást zařízení) se rozumí zařízení, která se na trh uvádí 

samostatně např. motor, převodovka apod. a jsou v průběhu provozu strojního zařízení 

měněna. 

Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení musí dle přílohy č. 2 část B ob-

sahovat následující údaje: 

- obchodní firmu a úplnou adresu výrobce neúplného strojního zařízení a případně jeho 

zplnomocněného zástupce, 

- jméno a adresu osoby pověřené sestavením příslušné technické dokumentace, přičemž ta-

to osoba musí být usazena ve Společenství, 

- popis a identifikaci neúplného strojního zařízení, včetně obecného označení, funkce, mo-

delu, typu, výrobního čísla a obchodního názvu, 

- větu, ve které se prohlašuje, že jsou použity a splněny všechny základní požadavky této 

směrnice a byla vypracována příslušná technická dokumentace podle přílohy VII části B. 

Tyto odkazy musí odkazovat na texty zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

- závazek předat na základě odůvodněné žádosti vnitrostátním orgánům příslušné informa-

ce o neúplném strojním zařízení. V tomto závazku se uvádí rovněž způsob předání těchto 
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informací a nejsou jím dotčena práva duševního vlastnictví výrobce neúplného strojního 

zařízení, 

- prohlášení, že neúplné strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude vy-

dáno prohlášení o shodě úplného strojního zařízení, do něhož má být zabudováno, 

- místo a datum vydání prohlášení, 

- údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho 

zplnomocněného zástupce. 

Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovávají originál ES pro-

hlášení o shodě po dobu nejméně 10-ti let od posledního dne výroby strojního zařízení. 

U neúplného strojního zařízení uchovává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce origi-

nál prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení ve stejné lhůtě. [3]. 

4.2.3 Označení CE 

Označením CE podle Evropské směrnice 2006/42/ES příloha č. 3 mohou být opatřeny 

pouze stanovené výrobky. V odstavci (2) přílohy č. 3 je konkretizován stejný svislý rozměr 

jednotlivých částí označení CE, který nesmí být menší než 5 mm. Tento údaj není uveden 

v bodě 1.7.3 přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 24/2003 Sb. 

Grafická podoba označení CE je stanovena zvláštním právním předpisem. Pokud právní 

předpisy, které se na strojní zařízení vztahují a které označení CE stanovují nebo umožňují, 

po přechodnou dobu připouštějí, aby si výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zvolil, 

kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s ustanovení-

mi těch právních předpisů, které výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použil. V ES 

prohlášení o shodě se uvedou podrobné údaje o použitých právních předpisech nebo jejich 

ustanoveních, které výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použil. 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2009. [3]. 

4.3 Značka shody CE 

Výstupem posouzení shody je vydání příslušného prohlášení o shodě a označování výrob-

ků, na něž se prohlášení vztahuje značkou shody. Ta sestává ze stylizovaných písmen CE. 
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- Značka by měla být užívána výhradně k potvrzení souladu s národními směrnicemi pro 

kontrolní účely, tj. se směrnicemi, které nahrazují všechny zákonné předpisy jednotlivých 

zemí v dané oblasti.  

- Značka znamená, že výrobek odpovídá základním požadavkům, a že výrobce, dovozce, 

případně třetí strana provedla všechny příslušné postupy hodnocení shody, takže výrobek 

může být uváděn do oběhu bez omezení.  

- Značka se musí vztahovat na všechny základní požadavky platné pro daný výrobek. 

Vztahuje-li se na výrobek více směrnic, osvědčuje značka, že výrobek odpovídá všem 

těmto směrnicím. Musí být zajištěno, aby výrobek odpovídal všem směrnicím.  

Značka CE nahrazuje všechny národní značky osvědčující soulad s národními předpisy a 

vylučuje je [2].  

4.3.1 Připojení označení CE 

Označením CE musí být výrobek opatřen výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem 

se sídlem ve Společenství.  

Označení CE (obrázek č. 1) musí mít níže uvedený tvar. Jestliže je označení CE zmenšeno 

nebo zvětšeno, musí být zachovány proporce rozměrů [7]. 

 

Obrázek č. 1 – Značka CE 

Označením CE nesmí být výrobek opatřen v zásadě do té doby, než je dokončen postup 

posuzování shody, který zaručuje, že výrobek vyhovuje všem ustanovením příslušných 

směrnic. Obvykle to je na konci výrobní fáze. To nečiní žádný problém, jestliže je např. 

označení CE na štítku s údaji, kterým před výstupní kontrolou není výrobek opatřen. Jestli-

že však označení CE tvoří neoddělitelnou část výrobku nebo jeho součásti (např. při ražení 

nebo odlévání), může být označení připojeno v jakémkoli stadiu fáze výroby, pokud je 

přiměřeným způsobem ověřena shoda výrobku během celé fáze výroby. 
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Označením CE má být zpravidla opatřen výrobek nebo jeho štítek s údaji. Kromě toho mů-

že být označením CE opatřen například obal nebo přiložené dokumenty. Není-li možné to-

to pravidlo dodržet, může být označení CE výjimečně z výrobku nebo jeho štítku s údaji 

přemístěno. To může být oprávněné, jestliže není možné opatřit označením přímo výrobek, 

či to není možné za přijatelných technických nebo ekonomických podmínek, nebo není 

možné dodržet minimální rozměry, či není možné zajistit viditelné, čitelné a neodstranitel-

né provedení označení CE. V takových případech musí být označením CE opatřen obal, 

pokud existuje, a přiložené dokumenty, jsou-li stanoveny příslušnou směrnicí. Označení 

CE nesmí být z čistě estetických důvodů ani opomenuto ani přemístěno z výrobku na obal 

nebo do přiložených dokumentů. 

Označení CE vyjadřuje shodu se základními veřejnými zájmy v oblasti působnosti přísluš-

ných směrnic. Proto má být považováno za základní informaci pro úřady členských států a 

také pro ostatní strany (např. distributory, spotřebitele a jiné uživatele). Požadavek viditel-

nosti proto znamená, že označení CE musí být snadno přístupné všem stranám. Označení 

tedy může být umístěno například na zadní nebo na spodní straně výrobku. Z důvodu čitel-

nosti je vyžadováno, aby jeho výška byla nejméně 5 mm. Má být také nesmazatelné do té 

míry, aby je nebylo možné za normálních okolností odstranit bez viditelných stop (některé 

normy o výrobcích používají např. test otěru pomocí vody a lihu). To však neznamená, že 

označení CE musí být nedílnou součástí výrobku. 

Notifikovaný orgán může být zapojen do fáze výroby, a to v závislosti na použitých postu-

pech posuzování shody. K označení CE bude připojeno identifikační číslo notifikovaného 

orgánu pouze tehdy, když se tento orgán podílí na fázi výroby. 

4.4 Porovnání požadavků zvláštních předpisů 

Všeobecně jsou požadavky na výrobky stanoveny v dosud platném zákoně č. 22/1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Technické požadavky na strojní zařízení byly konkrétněji 

vymezeny v nařízení vlády č. 24/203 Sb, které je v souladu s evropskou směrnicí 98/37/ES 

a vstoupilo v platnost 1. 5. 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. V roce 

2006 byla vydána nová směrnice 2006/42/ES, kterou bylo nutné začlenit do národního 

práva každé členské země 29.12.2009. V České republice byla tato podmínka splněna naří-

zením vlády č. 176/2008 Sb. Toto nové nařízení vlády přináší v některých aspektech zá-

sadní změny bezpečnostní legislativy. 
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Toto nařízení vlády nahrazuje nařízení vlády č. 24/2003 Sb., které se ke dni účinnosti zru-

šuje. Nové nařízení vlády č. 176/2008 Sb., nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2009 

s důležitými změnami. 

4.4.1 Změny zavádějící Nařízení vlády 176/2008 Sb. 

Níže jsou uvedeny změny v nařízení vlády č.176/2008 Sb. oproti nařízení vlády č. 24/2003 

Sb. při: 

- posuzování rizika, 

- posuzování shody, 

- spouštění stroje, 

- umístění ovládacích prvků, 

- zastavování, 

- volbě ovládacích nebo pracovních režimů, 

- obecných požadavcích na ochranné kryty a ochranná zařízení. 

Jednou z nejdůležitějších změn je jasné stanovení povinností výrobce nebo dovozce stroj-

ního zařízení je posouzení rizika. V nařízení vlády č. 24/2003 Sb. bylo v příloze č. 2 

v odstavci 1 Úvodní poznámky stanoveno: „Povinnosti stanovené základními požadavky 

na ochranu zdraví a bezpečnost platí pouze tehdy, existuje-li odpovídající nebezpečí u da-

ného strojního zařízení…“. V odstavci 3 je uvedeno mimo jiné: „Výrobce má povinnost 

posoudit tato nebezpečí tak, aby identifikoval ta, která přicházejí v úvahu u jeho stroje. Při 

konstrukci a výrobě musí vzít své posouzení v úvahu.“. Tato neúplná formulace mohla vést 

k tomu, že výrobci nebo dovozci strojního zařízení riziko neposuzovali. Nařízení vlády č. 

176/2009 Sb. v příloze č. 1 odstavec 1 Obecných zásad jasně konkretizuje: „Výrobce stroj-

ního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení rizika s cílem jeho 

snížení a určuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, které platí pro strojní zařízení. 

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno s přihlédnutím k výsledkům posouzení 

rizika“. Rovněž popisuje základní postup posuzování a snižování rizika: 

- vymezit určení strojního zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané použití a jakékoliv 

jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití, 

- určit nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení, a s tím spojené nebezpečné 

situace, 
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- odhadnout rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví 

pravděpodobnost jejich výskytu, 

- vyhodnotit rizika s cílem určit, zda je nutné je snížit v souladu s tímto nařízením, 

- zajistit ochranná opatření, která vyloučí nebezpečí nebo sníží rizika spojená s tímto ne-

bezpečím ve stanoveném pořadí: 

1. vyloučit nebo co nejvíce omezit nebezpečí bezpečným návrhem a konstrukcí stroj-

ního zařízení, 

2. učinit nezbytná ochranná opatření v případě nebezpečí, která nelze vyloučit, 

3. uvědomit uživatele o přetrvávajícím nebezpečí vyplývajícím z jakýchkoliv nedo-

statků přijatých ochranných opatření, upozornit na případnou potřebu zvláštní od-

borné přípravy a specifikovat potřebu osobních ochranných prostředků. 

Další důležitá změna (oproti nařízení vlády č. 24/2003 Sb.) se týká procesu posuzování 

shody. Jestliže vyráběné strojní zařízení není uvedeno v příloze č. 4 nařízení vlády č. 

176/2008 Sb., musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použít postup uvedený 

v příloze č. 8. V něm je stanoveno, že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí vy-

pracovat technickou dokumentaci podle přílohy č. 7 a dále musí přijmout všechna nezbyt-

ná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného strojního zařízení s vypraco-

vanou technickou dokumentací. 

Jestliže vyráběné strojní zařízení je uvedeno v příloze č: 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a 

jsou splněny požadavky příslušných harmonizovaných norem, musí výrobce použít postup 

uvedený v příloze č. 8, nebo postup dle přílohy č. 9, což znamená přezkoušení typu notifi-

kovanou osobou, přičemž platnost tohoto certifikátu je omezena na 5 let. Dále je možno 

zajistit komplexní zabezpečování podle přílohy č. 10, přičemž tento systém musí být 

schválen notifikovanou osobou. 

Jestliže strojní zařízení je uvedeno v příloze č. 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a nejsou 

splněny požadavky příslušných harmonizovaných norem, musí výrobce použít pouze po-

stup dle přílohy č. 9, což znamená přezkoušení typu notifikovanou osobou, přičemž plat-

nost certifikátu je omezena na 5 let, Dále je možno zajistit komplexní zabezpečování podle 

přílohy č. 10, přičemž tento systém musí být schválen notifikovanou osobou. 

Další změna se týká změny požadavků na spouštění stroje. Základním požadavkem je, že 

strojní zařízení pouze záměrným působením na ovládací prvek. Byla změněna podmínka 

oproti nařízení vlády č. 24/2003 Sb. (příloha č. 2, odstavec 1.3.3 Spouštění), že výše uve-
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dené neplatí při opakovaném spouštění, které je bez rizika pro ohrožené osoby. V praxi to 

znamená, že pro spuštění strojního zařízení musí obsluha vždy působit na ovládací zaříze-

ní. Nebo musí být strojní zařízení vybaveno bezpečnostním řídicím systémem, který 

umožňuje spouštět automatický pracovní cyklus pouhým uvolněním elektronického 

ochranného zařízení. 

Se spouštěním stroje souvisí rovněž umístění ovládacích prvků. V příloze č. 1 odstavec 

1.2.2 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Ovládací zařízení je uvedeno: „Z každého stanoviště 

obsluhy musí být obsluha schopna se ujistit, že se v nebezpečném prostoru nikdo nenachá-

zí, nebo musí být ovládací systém navržen a konstruován tak, aby nebylo možné spuštění, 

pokud se v nebezpečném prostoru někdo nachází“. Znamená to tedy, nutnost používat zaří-

zení, které zamezí spuštění stroje, pokud se kdokoliv nachází v nebezpečném prostoru. 

K tomuto účelu se používají bezpečnostní laserové skenery, zvuková a světelná signaliza-

ce. 

Další změna se týká požadavků na zastavení stroje. V příloze č. 1 odstavec 1.2.4 

k nařízení k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. jsou přesně definovány tři způsoby zastavení: 

Běžné zastavení, které musí mít za následek přerušení přívodu energie příslušným pohá-

něcím mechanismům. 

Provozní zastavení, které se používá v případě, kdy je z provozních důvodů nutné zastavit 

pohyby bez přerušení přívodu energie k poháněcím mechanismům, přitom však musí být 

stav zastavení monitorován a udržován. 

Nouzové zastavení, při kterém musí být stroj vybaven žlutou světelnou signalizací. Zaří-

zení pro nouzové zastavení nesmí být provozováno v případě, že by jeho použití nezmen-

šovalo riziko. Jestliže je toto zařízení používáno, musí být funkční kdykoliv a nesmí nahra-

zovat jiná ochranná opatření. 

Další změna se týká volby ovládacích nebo pracovních režimů. V příloze č. 1 odstavec 

1.2.5 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Volba ovládacích nebo pracovních režimů je upřes-

něno, za jakých podmínek může strojní zařízení pracovat při deaktivaci nebo odstranění 

ochranných prvků. Jestliže má strojní zařízení pracovat s přesunutým nebo odstraněným 

krytem (seřízení, opravy, doplnění olejových nádrží, přednastavení parametrů apod.), je 
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nutné vedle jiných opatření přepnout do „servisního“ režimu, což je nutné vždy udělat pře-

pínačem s klíčem. Přepnutí musí způsobit: 

- vyřazení všech ostatních ovládacích nebo pracovních režimů z funkce, 

- provoz nebezpečných funkcí pouze při stálém působení na ovládací zařízení, 

- provoz nebezpečných funkcí pouze za podmínek sníženého rizika, čímž se předchází ne-

bezpečí plynoucímu z činností na sebe navazujících, 

- zabránění provozu nebezpečných funkcí úmyslným nebo neúmyslným působením na či-

dla stroje. 

Přičemž nově platí ustanovení: „Nelze-li tyto čtyři podmínky splnit současně, musí být 

přepínačem ovládacích nebo pracovních režimů aktivována jiná ochranná opatření, která 

jsou navržena a provedena tak, aby byl zajištěn bezpečný pracovní prostor.“ 

Další změna se týká ochranných krytů a ochranných zařízení. V příloze č. 1 odstavec 

1.4.1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Obecné požadavky byly přidány dva nové požadav-

ky: 

- musí být bezpečně upevněny na místě, 

- pokud je to možné měly by chránit před vymrštěním nebo padáním materiálu, předmětů 

nebo proti emisím ze strojního zařízení, přičemž je třeba zdůraznit požadavek na umístění 

ochranného krytu do bezpečné vzdálenosti. 

Zásadní a nový je požadavek je používat pro ochranné kryty takové upevňovací systémy, 

které musí při odstranění krytu zůstat přichyceny na vlastním krytu nebo strojním zařízení. 

Kryty a ochranná zařízení musí být integrovány do řídicího systému stroje tak, aby byly 

splněny tato podmínky: 

- pohybující se části nesmí být možné spustit, pokud jsou v dosahu obsluhy (požadavek na 

umístění ovládacích prvků), 

- osoby se nesmí dotknout pohybujících se částí, jestliže již byly spuštěny (dodržení bez-

pečné vzdálenosti), 

- v případě chybějící součásti nebo poruchy jedné ze součástí nesmí být pohybující se části 

spuštěny nebo musí být zastaveny, 

ochranná zařízení musí být seřiditelná pouze úmyslným úkonem (nástrojem nebo použitím 

softwaru) [3,4]. 
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Obecně se dá říci, že v nařízení vlády č. 176/2008 Sb. došlo (oproti nařízení vlády č. 

24/2003 Sb.) rozšíření rozsahu používaných definic, úpravě, rozšíření a upřesnění technic-

kých požadavků na strojní zařízení. 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. rozpracovává základní požadavky, které musí strojní zaří-

zení splňovat, upřesňuje a rozšiřuje podmínky, které musí strojní zařízení splňovat před 

uvedením na trh nebo do provozu. Vymezuje platnost dokumentů, upřesňuje grafickou po-

dobu označení CE, upřesňuje oznámení o uložení ochranných opatření 

5 Návrh algoritmu k posuzování shody strojního zaří-

zení 

Pro výrobce strojního zařízení je ekonomicky přijatelné, že postupné kroky vedoucí 

k vydání ES prohlášení o shodě si zajistí vlastními prostředky.  

K posuzování shody strojního zařízení navrhuji algoritmus (obrázek č. 2), který je rozdělen 

do šesti postupných kroků:  
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Obrázek č. 2 – Algoritmus posuzování shody 
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Krok č. 1 – kontrola technické dokumentace. Jestliže technická dokumentace vyhovuje 

platným předpisům, nastává krok č. 2. V případě zjištění nedostatků v technické dokumen-

taci, musí být tyto odstraněny, případně doplněny. 

Krok č. 2 - ověření bezpečnostních prvků se zaměřením na ochranu obsluhy před mecha-

nickým nebezpečím. Musí být provedena kontrola ovládání strojního zařízení, sdělovačů, 

ochranných zařízení. Musí být posouzen systém údržby zařízení. Jestliže nebyly nalezeny 

nedostatky, nastává krok č. 3. V případě zjištění nedostatků, musí být tyto odstraněny. 

Krok č.. 3 – funkční zkoušky strojního zařízení. Jestliže nebyly shledány nedostatky při 

funkčních zkouškách, nastává krok č. 4. V případě zjištění nedostatků, musí být tyto od-

straněny a funkční zkouška je provedena opakovaně. 

Krok č. 4 – Je vydán „Protokol o bezpečném zařízení“ 

Krok č. 5 – Vydání „ES prohlášení o shodě“. 

Krok č. 6 – Označení zařízení značkou CE. 

5.1 Kontrola technické dokumentace 

Při kontrole technické dokumentace je nutno zjistit zda zahrnuje konstrukční a výrobní do-

kumentaci obsahující: 

- celkový popis strojního zařízení, 

- celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů a příslušné popisy a vy-

světlivky nezbytné pro pochopení provozu strojního zařízení, 

- podrobné výkresy, popřípadě doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty apod., kte-

ré jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na 

ochranu zdraví a bezpečnosti, 

- dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu, včetně: 

� seznamu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které se vztahují 

na strojní zařízení, 

� popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo ke 

snížení rizik a popřípadě uvedení dalších rizik souvisejících se strojním zařízením, 

� použité normy a ostatní technické specifikace, s uvedením základních požadavků 

na ochranu zdraví a bezpečnosti, které jsou v těchto normách zahrnuty, 
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- veškeré technické zprávy s výsledky zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt vybra-

ný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem, 

- výtisk návodu k použití strojního zařízení, 

- popřípadě prohlášení o zabudování pro začleněné neúplné strojní zařízení a příslušný ná-

vod k montáži tohoto zařízení, 

- kopie ES prohlášení o shodě; 

Při zjištění nedostatků v technické dokumentaci zařízení, provede výrobce nebo jeho zpl-

nomocněný zástupce doplnění [3]. 

5.2 Ověření bezpečnostních prvků u strojního zařízení 

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení rizika při používání stroj-

ního zařízení. Proto musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno v souladu s výsled-

ky posouzení rizika. Je nutné určit předpokládané použití zařízení a analyzovat důvodně 

předvídatelné použití, určit a odhadnout nebezpečí spojené s provozem strojního zařízení, 

aby bylo docíleno snížení možného rizika během předpokládané doby životnosti strojního 

zařízení. 

Při vypracování návodu k použití musí být bráno v úvahu předpokládané použití strojního 

zařízení a současně důvodně předvídatelné nesprávné použití. V návodu k obsluze je nutné 

uživatele upozornit na nesprávné použití, pokud představuje riziko. 

V případě, že dojde ke zjištění nedostatků při ověřování bezpečnostních prvků, zajistí vý-

robce nebo jeho zplnomocněný zástupce jejich neprodlené odstranění [3]. 

5.2.1 Ochrana před mechanickým nebezpečím 

Strojní zařízení musí být dostatečně stabilní, bez rizika převrácení, spadnutí nebo neočeká-

vaného pohybu při jejich používání. V návodu k použití musí být uvedeny vhodné způsoby 

upevnění strojního zařízení, pokud samotná instalace nezaručuje dostatečnou stabilitu. 

Části strojního zařízení a jejich spojovací části musí vydržet namáhání, kterým jsou vysta-

veny při používání určeném výrobcem. Obsluha zařízení nesmí strojní zařízení přetěžovat 

a používat k jiným účelům, než pro které jsou konstruována. 
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Trvanlivost použitých materiálů na výrobu strojního zařízení musí být přiměřená povaze 

provozního prostředí předpokládaného výrobcem, zejména pokud jde o únavu materiálu, 

korozi a opotřebování. 

V návodu k používání musí být vyznačen druh a perioda preventivních prohlídek a údržby 

strojního zařízení, které se vyžadují z bezpečnostních důvodů (výměna ložisek, řemenic, 

doplňování olejů a maziv dle uvedených mazacích plánů apod.). 

Jestliže i přes přijatá opatření hrozí nebezpečí prasknutí nebo roztržení (brusné a pilové ko-

touče), musí být pohyblivé části upevněny tak, aby se v případě prasknutí úlomky zadržely. 

Musí být zabráněno, aby nedošlo k nebezpečí vlivem padajících nebo vymrštěných před-

mětů (např. vhodném krytováním). 

Přístupné části strojního zařízení nesmějí mít žádné ostré hrany, ostré rohy a drsné po-

vrchy, které by mohly způsobit zranění obsluhy strojního zařízení. 

V případě, že je zařízení určeno k několika různým operacím s ručním odebíráním obrobků 

(CNC a NC stroje), musí umožňovat použití každé operace zvlášť. Pohyblivé části musí 

být opatřeny ochrannými kryty nebo ochranným zařízením, aby se zabránilo každému rizi-

ku dotyku. 

Kryty musí být upevněny tak, aby k jejich uvolnění musel být použit nástroj. Pro ochranné 

kryty je nutné používat takové upevňovací systémy, které musí při odstranění krytu zůstat 

na vlastním krytu nebo na strojním zařízení [3]. 

5.2.2 Ovládání strojního zařízení 

Se spuštěním strojního zařízení souvisí také umístění ovládacích prvků strojního zařízení. 

Ovládací systém je nutné navrhnout a konstruovat tak, aby nebylo možné spuštění strojní-

ho zařízení, pokud se někdo nachází v nebezpečném prostoru. K ovládání strojního zaříze-

ní se používají ovládací prvky a ovládací systémy, které musí splňovat podmínky pro bez-

pečný provoz. Velký důraz je kladen na jejich konstrukci a vlastní funkčnost. 

Podmínkami pro bezpečný provoz ovládacích prvků a ovládacích systémů jsou: 

- ovládací prvky a ovládací systémy musí být bezpečné a spolehlivé, 

- ovládací prvky musí snést zátěž běžného používání, 
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- ovládací prvky musí být provedeny tak, aby chyby v logice při používání obsluhou zaří-

zení (posloupnost jednotlivých kroků) nevedly k nebezpečným situacím, 

- ovládací prvky musí být zřetelně viditelné a rozlišitelné, musí být řádně označené zvláště 

tam, kde je to nezbytné, za použití piktogramů, 

- ovládací prvky musí být umístěny tak, aby zajišťovaly bezpečné a pohotové ovládání bez 

možnosti záměny, 

- ovládací prvky musí být provedeny tak, aby směr a smysl pohybu ovládacího prvku byl 

shodný s jeho účinkem (opatření šipkou a znaky), 

- ovládací prvky musí být umístěny vně nebezpečného prostoru, 

- ovládací prvky musí být provedeny nebo chráněny tak, aby žádoucí účinek, který může 

způsobit nebezpečí, nemohl být vyvolán neúmyslně (zachycení, přitlačení apod.), 

- ovládací prvky musí být provedeny tak, aby je bylo možné ovládat i v ochranných pra-

covních pomůckách (rukavice), 

- strojní zařízení musí být provedeno tak, aby mohlo být spuštěno pouze záměrným půso-

bením na ovládací prvek, který je k tomu určen, 

- každé strojní zařízení musí být vybaveno ovládacím zařízením, které umožňuje jeho bez-

pečné a okamžité zastavení (hlavní vypínač zařízení), 

- povel pro zastavení stroje musí být nadřazen povelům pro spouštění, 

- vypnutí ovládacího prvku pro nouzové zastavení musí být určeno pouze pro vypnutí, 

s vyloučením uvedení strojního zařízení opět do chodu, 

- přerušení, a následná obnova po přerušení nebo výkyvy v dodávání energie do strojního 

zařízení, nesmějí vést k nebezpečné situaci (např. neočekávané uvedení do chodu). 

V případě, že je ovládací zařízení konstruováno pro více úkonů při manipulaci se zaříze-

ním, musí být daný úkon zobrazen světelně (kontrolky s popisy úkonů) nebo na monitoru a 

pro zajištění bezpečnosti je vhodné potvrzení daného úkonu [3]. 

5.2.3 Sdělovací informace 

K bezpečnému provozu strojního zařízení slouží tzv. indikátory – sdělovače. Tyto musí být 

pro obsluhu strojního zařízení viditelné ze stanoviště obsluhy, aby se mohla ujistit, že se 

v nebezpečném prostoru nikdo nenachází. Informace nezbytné pro ovládání strojního zaří-

zení musí být jednoznačné a jednoduché k pochopení, aby obsluhu zařízení nezatěžovaly. 
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Je-li strojní zařízení vybaveno výstražnými zařízeními (signalizační zařízení) musí být sig-

nalizace jednoznačná a snadno vnímatelná (barevná světelná signalizace při zapnutí - pře-

pínání – zastavení stroje, zvuková signalizace apod.). 

Značení strojního zařízení musí být čitelná a nesmazatelná a musí obsahovat minimálně 

následující údaje: 

- jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní jméno právnické osoby 

- označení série a typu 

- výrobní číslo 

- rok výroby 

Je nutné, aby každé strojní zařízení bylo vybaveno návodem k používání se všemi náleži-

tostmi dle platných předpisů [3]. 

5.2.4 Ochranná zařízení 

Zařízení musí být vybaveno zábranou nebo ochranným zařízením. Tam, kde existuje riziko 

kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo 

pádu břemene, musí být přijata opatření. 

Ochranným zařízením se rozumí technické, mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné 

obdobné zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců, k zabráně-

ní provozním nehodám a poruchám technických zařízení. Ochrannými zařízeními u strojů 

jsou ochranné kryty a bezpečnostní mřížky proti mechanickému poškození pracovníka (za-

braňují vniknutí části těla k nebezpečné části stroje), zařízení vymezující polohu těla, bez-

dotyková ochranná zařízení a pojistná zařízení (senzory pohybu, plynů, fotobuňky). 

Ochranná zařízení: 

- musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození, 

- musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru, 

- nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění, 

- přístup zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna činnost 

a to pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení, 

- nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné, 

- nesmí omezovat výhled na provoz zařízení více, než je nezbytně nutné, 
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- musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené právním 

předpisem [3]. 

5.2.5 Údržba strojního zařízení 

Každé strojní zařízení je nutno v pravidelných intervalech podrobovat servisním prohlíd-

kám nebo zásahům. Proto musí být místa pro seřizování, mazání a údržbu umístěna vně 

nebezpečných prostorů pro zajištění bezpečné manipulace. Pokud toto není možné z tech-

nických důvodů zabezpečit, musí být přijato opatření pro provedení bezpečné operace. 

U strojního zařízení včetně automatizovaného zařízení, musí být k dispozici vybavení pro 

připojení diagnostického přístroje, určeného pro vyhledávání závad. V případě diagnosti-

kované závady a nutnosti výměny nefunkční části, musí být zabezpečen dostatečný přístup 

pro vykonání bezpečného úkonu. 

Aby nedošlo při údržbě strojního zařízení k nebezpečí zásahu elektrickou energií, musí být 

strojní zařízení vybavena prostředky pro odpojení od všech energetických zdrojů, přičemž 

vytažení vidlice přívodního kabelu je dostačující [3]. 

5.3 Funkční zkoušky 

Při provedení funkčních zkoušek se výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zaměřuje 

na: 

- ovládací prvky a sdělovače strojního zařízení při náhlém přerušení elektrického proudu, 

- zprovoznění zařízení při opětovné dodávce elektrického proudu, 

- náhlá zastavení strojního zařízení z důvodu otevření bezpečnostních dvířek, poklesu tlaku 

apod. 

Funkční zkoušky se provádějí v rozsahu, který je určen dle druhu a typu strojního zařízení. 

Při zjištění nedostatků zajistí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce neprodleně jejich 

odstranění. 
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5.4 Protokol o provedení funkční zkoušky 

Jestliže je zařízení na základě funkčních zkoušek a revizí zařízení posouzeno jako bezpeč-

né, vydá výrobce, dovozce nebo jeho zplnomocněný zástupce pro strojní zařízení protokol 

o provedení funkční zkoušky.  

Návrh Protokolu o provedení funkční zkoušky je uveden v tabulce č. 1. 

Protokol o funkční zkoušce musí obsahovat: 

1: Identifikační údaje o výrobci (dovozci) 

2. Kdo funkční zkoušku provedl 

3. Údaje o strojním zařízení 

4. Co bylo při funkční zkoušce prověřeno 

5. Zjištěné závady a nedostatky 

6. Prohlášení zkušebního technika 

7. Datum provedení funkční zkoušky 

8. Podpis zkušebního technika  
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Tabulka č. 1 – Návrh protokolu o provedení funkční zkoušky 

Protokol o provedení funkční zkoušky 

č. XX-MM/RR 

 

1.  Identifikační údaje o výrobci (dovozci): 
Obchodní název:…………………………………………………………………………….. 
Sídlo::………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
2.  Funkční zkoušku provedl: 
Obchodní název:……………………………………………………………………………... 
Adresa::……………………………………………………………………………………… 
Zkušební technik:……………………………………………………………………………. 
 
3.   Údaje o strojním zařízení: 
Značka:………………………………………………………………………………………. 
Typ:………………………………………………………………………………………….. 
Výrobní číslo:………………………………………………………………………………... 
Evidenční číslo:……………………………………………………………………………… 
Číslo výkresu:………………………………………………………………………………... 
Rok výroby:………………………………………………………………………………….. 
 
Použití:……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
4..   Při funkční zkoušce bylo prověřováno:……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
5.    Zjištěné závady a nedostatky:…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
6.   Prohlášení zkušebního technika:………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………...... 
 

 

 

 

V:……………………………………….…………………dne:…………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Jméno, funkce, podpis 



 38 

5.5 Vydání prohlášení o shodě a označení značkou CE 

Jestliže strojní zařízení splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti a je 

tudíž posouzeno jako bezpečné, vydá výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce pro stroj-

ní zařízení ES prohlášení o shodě a označí zařízení značkou CE. 

Výrobce nebo provozovatel uchovávají kopii tohoto certifikátu, technickou dokumentaci a 

příslušné doklady po dobu 15 let ode dne vydání certifikátu. 

6 Aplikace algoritmu k posouzení bezpečnosti strojního 

zařízení a vydání prohlášení o shodě v praxi 

Společnost IMI Norgren, zabývající se výrobou komponent pro automobilový průmysl, je-

jíž sídlo je ve Velké Británii, postavila v Brně Modřicích svou dceřinou společnost. Jako 

v mnoha jiných podnicích i zde postupně vybavovali montážní halu staršími stroji a zaří-

zeními, která neměla potřebnou dokumentaci pro provoz. 

Ve společnosti IMI Norgren externě zajišťuji tribotechnický servis strojů a zařízení. Byla 

jsem pověřena posouzením bezpečnosti strojních zařízení, která byla dovezena. 

V jednotlivých přílohách jsou uvedeny protokoly z úvodní a závěrečné prohlídky, protokol 

o funkční zkoušce, zpracovaný návod k obsluze a ES prohlášení o shodě. 

6.1 Popis zařízení 

Při prvotní prohlídce výrobní haly jsem byla seznámena se samotným provozem a typy za-

řízení na jednotlivých montážních pracovištích. Jednalo se o 14 pracovišť, která se skládala 

z pneumatických lisů, pneumatických utahováků, testovacích zařízení, baliček, zařízení pro 

šroubování zátek, zařízení pro dolisování a zařízení pro mazání, vyrážení nápisů. V práci 

jsem se zaměřila na zařízení PRYOR, určené pro vyrážení nápisů (obrázek č. 3). 
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Obrázek č. 3 – Zařízení PRYOR – vyrážení nápisů 

6.2 Postupy posouzení zařízení 

Podrobným prostudování dovezených materiálů a dokumentace k montážním linkám a za-

řízením, jsem zjistila nedostatky – návody k obsluze v anglickém jazyce, chybějící návody 

k obsluze, chybějící zprávy z elektorevizí, chybějící prohlášení o shodě. 

Provedla jsem detailní prohlídku jednotlivých zařízení, zaznamenala přesná označení, evi-

denční čísla, data výroby, existující případně chybějící označení značkou CE. Provedla 

jsem kontrolu bezpečnostních štítků používaných pro provoz a označení manipulátorů, 

značení maximálního testovacího tlaku u manometrů, přívodní hadice tlakového vzduchu 

(označení směru proudění vzduchu, barevné rozlišení), zajistila jsem fotodokumentaci za-

řízení, pro zpracování chybějících návodů k obsluze. 

Na základě zjištěných skutečností jsem stanovila kroky pro odstranění nedostatků: 

1. Popisy ovládání zařízení jsou uvedeny v anglickém jazyce – nutný překlad. 

2. Bezpečnostní výstrahy jsou uvedeny v anglickém jazyce – nutný překlad. 

3. Nebylo předloženo „Prohlášení o shodě“ potvrzující bezpečnost zařízení – nutno zajistit. 

4. Nebyl předložen „Návod k používání“ zařízení – nutno zajistit. 

5. Nebyla předložena výchozí revize elektro zařízení – nutno zajistit. 

6. Manometry (sdělovače používaných tlaků) nejsou označeny maximálním zkušebním 

tlakem např. červenou ryskou – nutno označit. 
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7. Přívodní hadice tlakového vzduchu označit směrem proudění vzduchu a modrou barvou 

(není-li v modrém provedení) – nutno označit. 

8. Chybějící bezpečnostní výstrahy „Neotvírat za chodu“ – nutno doplnit. 

U zařízení PRYOR byly zjištěny tři nedostatky: 

1. Na zařízení chybí bezpečnostní výstraha „Neotvírat za chodu“. 

2. Nebylo předloženo „Prohlášení o shodě“ potvrzující bezpečnost zařízení. 

3. Nebyl předložen „Návod k použití“ zařízení. 

Na základě zjištěných skutečností jsem zpracovala „PROTOKOL O OVĚŘENÍ 

BEZPEČNOSTI ZAŘÍZENÍ – Úvodní kontrola“, který musí obsahovat: 

- Datum prověrky 

- Místo prověrky 

- Prověrku provedl(i) 

- Prověrky se zúčastnil(i) 

- Přehled použitých předpisů 

- Popis zařízení 

� Název 

� Značka 

� Typ/Model 

� Výrobní číslo 

� Evidenční číslo 

� Číslo výkresu 

� Označení značkou CE: ANO/NE 

- Údaje o výrobci 

� Název 

� Adresa 

- Údaje o dovozci 

� Název 

� Adresa 

- Zjištěné závady a nedostatky 

Zpracovaný „PROTOKOL O OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI ZAŘÍZENÍ – Úvodní kontrola“ 

zařízení PRYOR, je uveden v příloze č. 1. 
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Postupně jsem odstraňovala zjištěné závady a nedostatky společně s technikem elektro-

údržby. V průběhu odstraňování nedostatků a závad jsem zpracovávala „PROTOKOL O 

OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI ZAŘÍZENÍ – závěrečná kontrola“ u těch zařízení, kde již byly 

závady a nedostatky odstraněny. 

„PROTOKOL O OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI ZAŘÍZENÍ – závěrečná kontrola“ musí ob-

sahovat: 

- Datum prověrky 

- Místo prověrky 

- Prověrku provedl (i) 

- Prověrky se zúčastnil (i) 

- Přehled použitých předpisů 

- Popis zařízení 

� Název 

� Značka 

� Typ/Model 

� Výrobní číslo 

� Evidenční číslo 

� Číslo výkresu 

� Označení značkou CE: ANO/NE 

- Údaje o výrobci 

� Název 

� Adresa 

- Údaje o dovozci 

� Název 

� Adresa 

- Jaká kontrola byla provedena 

- Závěr z uvedené kontroly 

Zpracovaný „PROTOKOL O OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI ZAŘÍZENÍ – závěrečná kontro-

la“ zařízení PRYOR, je uveden v příloze č. 3. 
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6.3 Dokumentace zařízení 

Návody k použití (obsluze) byly mateřskou společností dodány jen v některých případech 

v anglickém jazyce. Zajistila jsem překlad návodů k použití (obsluze) do českého jazyka, 

jejich doplnění a zpracovala chybějících návody k použití dle platných předpisů. 

Návod k použití musí obsahovat: 

- Účel použití strojního zařízení 

- Podmínky izolace strojního zařízení 

- Způsoby zapnutí strojního zařízení 

- Umístění nouzového tlačítka STOP 

- Způsob mazání strojního zařízení 

- Možnosti použití dalšího příslušenství 

1. Bezpečnost použití 

1.1 Správné používání 

2. Instalace a ukotvení 

2.1 Ukotvení 

3. Činnost, ke které je zařízení určeno 

4. Systémové specifikace 

5. Operace prováděné na zařízení 

6. Údržba 

7. Požadavky na obsluhu 

Zpracovaný „Návod k obsluze“ zařízení PRYOR je uveden v příloze č. 2. 

6.4 Funkční zkoušky zařízení 

Po odstranění všech nedostatků, byla provedena výstupní elektrorevize a funkční zkouška 

zařízení a vydán Protokol o provedení funkční zkoušky. 

Protokol o provedení funkční zkoušky zařízení PRYOR je uveden v příloze č. 4. 



 43 

6.5 Vydání prohlášení o shodě 

Při závěrečné kontrole montážních linek a jednotlivých zařízení nebyly shledány žádné ne-

dostatky, jak uvádí „PROTOKOL O OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI ZAŘÍZENÍ – závěrečná 

kontrola“ (příloha č. 4) a bylo vystaveno ES prohlášení o shodě ve smyslu § 12, odst. 1, 

písm. b) a odst. 3, písm. a) a § 13, odst. 1 a 2 zákona čís. 22/1997 Sb. o technických poža-

davcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5). Zařízení byla označena 

značkou CE dle Evropské směrnice 2006/42/ES příloha č. 3. 
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7 Závěr 

Tato bakalářská práce řeší problematiku naplnění požadavků právních a ostatních předpisů 

při vydávání ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení. 

Nejprve jsem se zabývala obecnými povinnostmi dovozců a výrobců vyplývajících z pří-

slušných zákonů a nařízení vlády. Porovnávala jsem požadavky zvláštních předpisů za úče-

lem zjištění změn, které zavádí Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. 

Pro zajištění postupných kroků při vydání prohlášení o shodě jsem navrhla algoritmus 

k posuzování shody strojního zařízení. 

Posouzení shody je jednou z podmínek pro uvedení stanovených výrobků na trh a do pro-

vozu. Zajišťuje jej výrobce, popř. dovozce postupem posouzení shody stanoveným pro da-

né strojní zařízení v příslušném nařízení vlády. Přitom je vždy jednoznačně stanoveno, kte-

ré úkony při posuzování může provést výrobce nebo dovozce a které tyto úkony si musí 

vyžádat u notifikované osoby. 

Při realizaci ve společnosti IMI NORGREN Modřice jsem využila svých znalostí z prostu-

dovaných zákonů a příslušných nařízení vlády a vytvořeného algoritmu k posuzování sho-

dy strojního zařízení. 

Aplikovatelnost a správnost navržených řešení prověří jedině uvedení v praxi. Přesto vě-

řím, že mnou navrhovaná řešení výše uvedené problematiky budou přínosem pro naplnění 

povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k vydání ES prohlášení o shodě.  



 45 

Seznam použité literatury 

[1] Zákon č. 102/2001 Sb., ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti ve znění poz-

dějších předpisů 

[2] Zákon č. 22/1997 ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky, ve 

znění pozdějších změn 

[3] Nařízení vlády č. 176/2008 ze dne 21. dubna 2008 o technických požadavcích na 

strojní zařízení 

[4] Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické 

požadavky na strojní zařízení 

[5] Směrnice EP a Rady 98/37/ES – pro strojní zařízení 

[6] Směrnice EP a Rady 2006/42/ES – pro strojní zařízení 

[7] Úřední věstník Evropské unie – C 286 E/436, CS 23. 11. 2006, PŘÍLOHA II 

[8] http://www.cczdata.cz/legislat.html 

[9] http://www.odbornecasopisy.cz 

[9] http://isap.vlada.cz/Dul/CESTY.NSF/ 

[10] http://www.businessinfo.cz/ 

 

 

 



 46 

Použité zkratky 

ES – Evropské společenství 

EU – Evropská unie 

NV – Nařízení vlády 



 47 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Protokol o ověření bezpečnosti zařízení – Úvodní kontrola 

Příloha č. 2: Návod k obsluze 

Příloha č. 3: Protokol o ověření bezpečnosti zařízení 

Příloha č. 4: Protokol o provedení funkční zkoušky 

Příloha č. 5: ES prohlášení o shodě 

 

 


