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Bliţňák, J.: Určení bezpečnostních poţadavků na nestanovený výrobek. Bakalářská 

práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2012. 

 

V této bakalářské práci se věnuji postupu určení bezpečnostních poţadavků pro 

nestanovený výrobek. V první části se zabývám právními předpisy jako takovými, v další 

části se jiţ věnuji konkrétním předpisům a poţadavkům na stanovené a nestanovené výrobky.  

Cílem práce je shrnout obsáhlou právní legislativu v oblasti stanovených a nestanovených 

výrobků a určit rozdíly v uvádění na trh mezi těmito dvěma kategoriemi výrobků uváděných 

na trh, dále provedení analýzy rizika u vybraného nestanoveného výrobku – dopravního pásu. 

Klíčová slova: stanovený a nestanovený výrobek, certifikace, shoda, analýza rizik, 
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Bliţňák, J.: The determination of the safety requirements for non – specific products. 

Bachelor work, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2012. 

 

I’m focusing in this bachelor work on the procedure of the determination of the safety 

requirements for non – specific products. In firs part I deal with the legislation as such, in 

another part I’m engaged on specific regulations and requirements for specific and non – 

specific product. The objective of this work is summarize extensive the law legislation in 

sphere specified and non – specific products and determinate differences between two 

category products featured on the market, further analysis risk of selected non - specific 

product - conveyor belt. 
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1  Úvod 

Všechny výrobky včetně stavebních výrobků uváděných na trh musí být bezpečné. 

Bezpečné výrobky jsou takové výrobky, které neohroţují zdraví a bezpečnost osob, 

bezpečnost majetku, ţivotní prostředí nebo také jiný veřejný zájem (duševní vlastnictví) a plní 

poţadavky obecných právních předpisů. Existují dvě sféry výrobků a to stanovené a 

nestanovené výrobky.  

Tyto kategorie vznikly z důvodu rozlišení nebezpečnosti daných výrobků. Stanovené 

výrobky představují vyšší nebezpečí, proto před uvedením na trh musí prokázat svou 

bezpečnost posouzením shody s poţadavky technických předpisů, které jsou právně závazné a 

navazujících technických norem, jeţ jsou právně nezávazné, ale potřebné k prokázání shody. 

Z toho vyplývá, ţe výrobky nestanovené by měly vykazovat menší míru nebezpečí, proto se 

na ně váţí jen obecné právní předpisy.  

Stanovené výrobky jsou rozděleny dle zákona 22/1997 Sb. (o technických 

poţadavcích na výrobky) do 29 sektorů (elektrická zařízení nízkého napětí, hračky, 

výtahy…). Ke kaţdému sektoru se váţe příslušné nařízení vlády, kde jsou stanoveny bliţší 

technické poţadavky, popř. odkaz na příslušnou technickou normu. 

V České republice došlo k rozsáhlým změnám po roce 1989.  Aby Česká republika 

splnila podmínky pro vstup do Evropské unie, musela transformovat mnoho oblastí. Mezi ty 

oblasti patřila i technická harmonizace, jeţ zahrnuje širokou škálou různých výrobků. [1] 

Základní kámen v oblasti bezpečnosti výrobků poloţila Evropská unie směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti (GPSD – General Product Safety 

Directive), ze které vychází i náš zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků. 

V první části bakalářské práce porovnávám základní rozdíly mezi stanovenými a 

nestanovenými výrobky, postupy při uvedení na trh, různou sílu a provázanost právních 

předpisů. V druhé části práce se zaměřuji na obecné legislativní poţadavky a parametry u 

nestanovených výrobků. Třetí část práce obsahuje analýzu rizik konkrétního nestanoveného 

výrobku – dopravního pásu, a také přehled technických norem a předpisů vztahujících se 

k určení bezpečných podmínek pouţívání tohoto výrobku. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0095:20100101:CS:PDF
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2 Rešerše 

Problematikou bezpečnosti nestanovených výrobků potaţmo dopravníkových pásů se 

zabývá celá řada norem: ČSN EN 563:1994 [10], ČSN EN 13463 – 1 [17], ČSN EN 1710+A1 

[20], ČSN EN 14973+A1 [21], ČSN 33 2030 [22]. 

 Obecné informace a členění výrobků najdeme v těchto zákonech:  

 [7] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických poţadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 [9] Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 

zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v aktuálním znění, 

 [13] Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění. 

 Z odborné literatury jsem při vypracování této práce čerpal z těchto knih: 

[1] KLABUSAYOVÁ, Naděţda. TECHNICKÁ HARMONIZACE A POSUZOVÁNÍ 

SHODY. Ostrava Mariánské hory: MONTANEX a. s., 2004. Abeceda. ISBN 80-7225- 140-

6. 215 s. 

Publikace se věnuje oblasti řízení jakosti a technické harmonizace a klade si za cíl po 

věcné stránce přispět ke zvýšení informovanosti, orientace a schopnosti praxe identifikovat i 

zvládat problémy spojené s technickou harmonizací, posuzováním shody a odpovědnosti za 

výrobky [1]. 

[3]   HRÁDEK, Vladimír. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Ostrava: 

 Montanex, 2001, 187 s. ISBN 80-722-5047-7. 

Publikace se věnuje právní úpravě zákonu 22/1997 Sb. zajišťující, aby v České 

republice byly vyráběny, dováţeny, uváděny na trh a distribuovány do uţívání pouze 

bezpečné a vhodné výrobky odpovídající poţadavkům rozhodujících veřejných zájmů České 

republiky [3].  

[24]  SDRUŢENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ. Bezpečnost výrobků a technické 

 normy: (Pokyny ISO/IEC). Praha: Sdruţení českých spotřebitelů, Duben 2006. ISBN 

 80-239-6299-X. 

Tato technická publikace se týká vesměs obecných hledisek bezpečnosti [24]. 
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3 Právní předpisy 

3.1 Problematika právních předpisů 

Říká se, ţe vše by se mělo dělat postupně od základů a na vybudovaných základech 

stavět. Proto i já začnu s těmito „základy“ – uvedení do problematiky právních předpisů. 

Právní předpis je dokument vydaný jednostranně z pozice moci, který zpravidla 

obsahuje jednu nebo více právních norem nebo jejich sloţek. Právní předpis je součástí 

právního řádu. Za právní předpis se nepovaţují smlouvy (s výjimkou přímo aplikovatelných 

mezinárodních smluv), rozhodnutí, usnesení, rozsudky, výměry, deklarace a podobné akty, i 

kdyţ obsahově se jim některé právní předpisy mohou podobat [2]. 

Právním předpisem se obvykle rozumí obecně závazný právní předpis. Jsou to 

předpisy veřejně vydávané orgány veřejné moci v rámci veřejné správy. Opakem obecně 

závazného právního předpisu se rozumí např. vnitřní předpis. Vnitřní předpis spadá do 

kategorie neveřejných dokumentů (zveřejnění je přípustné). Vnitřním předpisem se upravují 

práva a povinnosti pracovníků, členů, zaměstnanců či zástupců v rámci své působnosti. 

Některé vnitřní předpisy je povinna právnická osoba vydat na základě zákona tzn., je nutné se 

jimi řídit nebo zněním vnitřních předpisů podmiňují některé právní vztahy. Právní předpisem 

se tedy rozumí: zákony zveřejněné ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, 

mezinárodní dohody, nařízení vlády, vyhlášky zveřejněné ve Sbírce zákonů a Sbírce 

mezinárodních smluv [2]. 

Obecně platí, ţe zákon je závazný platný předpis a jedině zákon můţe fyzickým a 

právnickým osobám ukládat povinnosti. Nařízení vlády nebo vyhláška smí ukládat povinnosti 

pouze tehdy, existuje-li k tomu zvláštní zákonné zmocnění. Nařízení vlády a vyhlášky jsou 

prováděcími předpisy zákonů, které upřesňují např. povinnosti, detailnější informace, 

postupy, návody, to vše pouze v rámci daného zákona. 

Předpisy, normativní dokumenty (normy, technická pravidla, technická doporučení 

mají různou právní sílu a návaznost, viz Obrázek 1. Z Obrázku 1 je jasné, ţe zákon je 

nadřazen prováděcím a dalším normativním předpisům, ale podřízen Ústavě ČR, ústavním 

zákonům a stejně postaveným mezinárodním normám. 

České technické normy nejsou závazné a státní zkušebnictví nenese přímou 

odpovědnost za zajištění jakosti výrobků. Vytváření českých technických norem a státní 
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zkušebnictví jsou uznávaný státem jako všeobecně prospěšné a jsou určeny k objektivnímu 

porovnávání v souladu se zákonem stanovenými pravidly pro všechny subjekty při určování 

technických specifikacích výrobků a při posuzování shody výrobků s technickými předpisy, 

popř. technickými normami [3]. 

 

Obrázek 1 Právní síla předpisů a normativních dokumentů [26] 

 

4   Stanovené výrobky 

4.1 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických poţadavcích na výrobky 

Tento zákon upravuje uvádění výrobků na trh a do uţívání, které mohou ohrozit 

zdraví, bezpečnost osob, majetek nebo ţivotní prostředí (dále jen oprávněný zájem). Všechny 

stanovené výrobky musí projít procesem posouzení shody. Dle tohoto zákona se stanoví 

nařízení vlády (či směrnice EU), které rozdělují stanovené výrobky do 29 kategorií. Např.: 

Výtahy a k nim váţící se nařízení vlády č. 27/2003 Sb. o technických poţadavcích na výtahy, 

hračky a k nim váţící se nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických poţadavcích na hračky 

[4].  

Dokončuje změny v dané problematice pravidel platných v centralizovaně řízeném 

hospodářství na pravidla, která platí v podmínkách liberálního hospodářství: Výrobci mají 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4093
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=23044
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odpovědnost za uvedené výrobky na trh, také dovozci a distributoři mají jistou zodpovědnost, 

stát se stará o kontrolu a dodrţování podmínkách stanovených v zákoně, jeţ pro tyto výrobky 

platí [3]. 

 

4.1.1 Definování základních pojmů zákona 22/1997 Sb. 

Definice zákona 22/1997 Sb. popisuje výrobky takto: „Výrobkem je jakákoliv věc, 

která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je 

určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá.“ 

Definice zákona 22/1997 Sb. popisuje uvedení výrobku na trh takto: „První dodání 

výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání 

výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo 

spotřeby na trhu Evropské unie, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se 

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 právními předpisy, pokud to stanoví nařízení 

vlády. Je-li to nezbytné, vláda nařízením blíže vymezí pojem uvedení na trh pro výrobky, na 

které se tento technický předpis vztahuje.“ 

Definice zákona 22/1997 Sb. popisuje uvedením výrobku do provozu: „Okamžik, 

kdy je výrobek poprvé použit uživatelem v členských státech Evropské unie k účelu, ke 

kterému byl zhotoven; pokud tak stanoví nařízení vlády, je výrobek uveden do provozu v 

okamžiku, kdy je k tomuto použití připraven nebo poskytnut. Pokud je výrobek uveden do 

provozu na pracovišti, uživatelem se rozumí zaměstnavatel.“ 

Definice zákona 22/1997 Sb. popisuje výrobce následovně: „Je to osoba, která vyrábí 

nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která 

sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a 

který hodlá uvést na trh pod svým jménem, popřípadě ochrannou známkou; za výrobce se, 

stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která 

upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s 

příslušnými technickými požadavky.“ 
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Definice zákona 22/1997 Sb. říká, „že dovozcem je osoba usazená v členském státě 

Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie. “ 

Definice zákona 22/1997 Sb. říká, „že distributorem je ten, kdo v dodavatelském 

řetězci dodává výrobky na trh.“ 

4.2 Posouzení shody 

Je činnost prováděná na základě ţádosti výrobce, dovozce, která slouţí k posouzení 

shody výrobku s platnými poţadavky. 

Jednotlivá nařízení vlády stanovují podmínky pro všechny kategorie stanovených 

výrobků - uvádění na trh nebo do provozu, postupy a úkony, které musí být dodrţeny při 

posuzování shody [5].  

Posouzení shody nemůţe výrobce či dovozce provádět svévolně a sám, ale musí jej 

provádět osoba určená zákonem 22/1997 Sb. Těmito osobami jsou akreditovaná osoba, 

autorizovaná osoba, notifikovaná osoba, viz níţe, v případě ţe je výrobce či dovozce některou 

z těchto osob můţe provést sám posouzení shody. 

 Akreditovaná osoba v přesně stanoveném rozsahu provádí zkoušky výrobků nebo 

jinou podobnou technickou praxi 

 Autorizovaná osoba provádí posuzování shody výrobků 

 Notifikovaná osoba je osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámena 

orgánům ES/EU a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená k 

posuzování shody [6]  

4.2.1 Jednotlivé postupy posuzování shody  

Podle [7] tj. zákon 22/1997 Sb.: 

   a) „posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem, 

   b) posouzení shody vzorku (prototypu) výrobku autorizovanou osobou, 

   c) posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické vlastnosti výrobků 

 a namátkově kontroluje dodržení stanovených požadavků u výrobků, 

   d) posouzení systému jakosti výroby nebo prvků systému jakosti v podniku 

 autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, 
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   e) posouzení systému jakosti výrobků nebo prvků systému jakosti v podniku 

 autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, 

   f) ověřování shody výrobků s certifikovaným typem výrobku nebo se stanovenými 

 požadavky, které provádí výrobce, dovozce, akreditovaná nebo autorizovaná 

 osoba na každém výrobku nebo statisticky vybraném vzorku, 

   g) ověřování shody každého výrobku se stanovenými požadavky autorizovanou 

 osobou, 

   h) dohled nad řádným fungováním systému jakosti v podniku autorizovanou osobou 

 a v případě potřeby ověření shody výrobku s požadavky technických předpisů v 

 etapě návrhu výrobku, 

   i) posouzení činností souvisejících s výrobou výrobků, 

   j) jiné postupy posuzování shody, jestliže je to nezbytné, zahrnující popřípadě i 

 činnost akreditované nebo jiné osoby.“ 
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Za splnění všech povinností při procesu posouzení shody nese odpovědnost výrobce, 

dovozce nebo ten, kdo uvede výrobek na trh, do uţívání. V jednotlivých nařízeních vlády je 

přesně řečeno, kdy výrobce můţe provést sám posouzení shody, nebo zda můţe vyuţít 

pomoci od odborné instituce (akreditovaná osoba), či musí vyuţít sluţeb úředně pověřené 

instituce, tím je myšlena autorizovaná osoba (AO), notifikovaná osoba (NB). Postup 

posouzení shody u stanoveného výrobku viz níţe Obrázek 2. 

 

Obrázek 2 Posouzení shody - stanovený výrobek [27] 

 

Certifikace je jeden ze způsobů posouzení shody. Rozumí se jí činnost autorizované 

osoby, nebo určeného akreditovaného certifikačního orgánu prováděná na ţádost výrobce, 

 dovozce nebo jiné osoby v souladu s poţadavky technických předpisů vztahujících se na 

daný výrobek, na který se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. [5]. Nestanovené výrobky nemusí 

prokázat posouzení shody, přesto i pro tuto kategorii výrobku existuje certifikace, tzv. 

dobrovolná certifikace. Tento pojem přímo nenajdeme v zákonu [7], ale jeho objasnění je 

uvedeno v  § 10 tohoto zákona, které zní:  
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„(1) Certifikace podle tohoto zákona je činnost 

a) autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem, nebo 

b) k tomu akreditované osoby prováděná na žádost výrobce,  dovozce nebo jiné osoby, 

při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, 

popřípadě s jeho opakovaným použitím jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu 

uvedenými.“ 

„(2) Certifikáty vydané autorizovanou osobou se využívají při posuzování shody podle 

§ 13 odst. 1, certifikáty vydané akreditovanou osobou lze využít při posuzování shody podle  

§ 13 odst. 1 jen v případech, kdy je k posouzení shody oprávněn výrobce, dovozce nebo jiná 

osoba.“ 

 Dobrovolná certifikace je prováděna na základě § 10 odst. 1 písm. b), přičemţ je 

potřeba upřesnit, zda se nejedná o postup podle uvedeného zákona, pak 

dobrovolnou certifikaci mohou provádět i subjekty neakreditované. Dobrovolnou 

certifikaci mohou provádět také akreditované subjekty, které jsou součástí 

autorizovaných a notifikovaných osob [8]. 

 Objednavatel stanoví hloubku a rozsah dobrovolné certifikace na základě účelu, ke 

kterému bude slouţit [8]. 
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5 Nestanovené výrobky 

Problematikou nestanovených výrobků v České republice zaštiťují zákony 102/2001 

Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Zákon o 

obecné bezpečnosti říká to, „ţe výrobky uváděné na trh nebo do oběhu musí být hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné [9].“  

Základní členění postupů při uvádění výrobků na trh jasně odlišuje mechanismy podle 

kategorií výrobků - stanovené a jiné nestanovené (ostatní) výrobky, viz níţe Obrázek 3. 

 

 

 

Obrázek 3 Základní členění postupů [6] 
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5.1 Zákon  634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele 

Tento zákon jak jiţ sám název napovídá, nastavuje ochranu spotřebitele před nekalými 

praktikami obchodu. Vztahuje se na prodej výrobků a poskytování sluţeb na území České 

republiky. Stanoví úkoly a oprávnění veřejné správy, určuje podmínky významné pro 

spotřebitele. 

Ukládá: 

 povinnosti prodávajícím, 

 zakazuje nekalé, klamavé a agresivní obchodní praktiky, 

 dále zakazuje diskriminaci spotřebitele, 

 deklaruje neporušování duševního vlastnictví. 

Vytyčuje podmínky informační povinnosti: 

 výrobky musí být označeny přímo viditelně a srozumitelně: 

a. musí být uveden název výrobku, označení výrobce, dovozce či 

dodavatele, pravdivé údaje o hmotnosti, mnoţství, velikosti a rozměru, 

b. všechny textilní výrobky musí mít uvedeny údaje o sloţení, 

c. potravinářské výrobky musí být opatřeny datem minimální trvanlivosti, 

nebo pouţitelnosti… 

 

Zákon o ochraně spotřebitele [13] říká, „ţe prodávající je povinen řádně informovat 

spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných sluţeb, o 

způsobu pouţití a údrţby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného pouţití 

nebo údrţby, jakoţ i o riziku souvisejícím s poskytovanou sluţbou. Jestliţe je to potřebné s 

ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho uţívání, je prodávající povinen zajistit, aby 

tyto informace byly obsaţeny v přiloţeném písemném návodu a aby byly srozumitelné.“  

Prodávající se nemůţe zprostit povinností uvedených v předchozím odstavci z důvodu 

mylné či neposkytnuté informace výrobce, dovozce nebo dodavatele. Tyto povinnosti se však 

nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti [13]. 

Nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a 

srozumitelně označit údaji uvedenými v bodu a. jiným vhodným způsobem. Není-li moţné 

nebo účelné prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takovým způsobem označit, je 
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prodávající povinen tyto údaje na poţádání spotřebitele nebo orgánů, které provádějí dozor 

nad dodrţováním ustanovení tohoto zákona, poskytnout, popřípadě doloţit [13]. 

Prodávající musí zajistit, aby poskytované informace o výrobku, jsou-li poskytovány 

písemně, byly poskytnuty v českém jazyce. 

 

Dohledem stanoveným na ochranu spotřebitele jsou tyto subjekty: 

 Česká obchodní inspekce, 

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 

 krajské hygienické stanice, 

 Státní veterinární správa, krajské veterinární správy a Městská veterinární 

správa v Praze, 

 obecní ţivnostenské úřady, 

 celní úřady, 

 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, 

 Česká národní banka, 

 Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

 Energetický regulační úřad. 

 

Tyto orgány jsou oprávněny vydávat závazné pokyny k odstranění zjištěných 

nedostatků. V případě bezprostředního ohroţení ţivota, zdraví nebo majetku jsou oprávněny 

pozastavit prodej výrobků nebo poskytování sluţeb a uzavřít provozovnu [13]. 

Za nedrţení stanov zákona spácháním správního deliktu hrozí výrobci, dovozci, 

vývozci, dodavateli, prodávajícímu nebo jinému podnikateli pokuta ve výši aţ 50.000.000 Kč 

[13]. 
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5.2 Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků 

Hlavní myšlenkou tohoto zákona je uvádět na trh bezpečné výrobky neohroţující 

zdraví, ţivotní prostředí, majetek. 

„Tento zákon se pro posouzení bezpečnosti výrobku nebo pro omezení rizik, která 

jsou s uţíváním výrobku spojená, pouţije tehdy, jestliţe poţadavky na bezpečnost nebo 

omezení rizik nestanoví příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu, který přejímá 

poţadavky stanovené právem Evropských společenství [9].“  

Výrobek je dle [9] zákona definován: „Výrobkem pro účely tohoto zákona je 

jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň 

jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude 

užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena 

k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně 

nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená.“ 

Výrobkem nejsou: pouţité výrobky prodávané jako staroţitnosti nebo výrobky, které 

musí být před pouţitím opraveny nebo upraveny, a prodávající to kupujícímu prokazatelně 

sdělil [9]. 

5.2.1 Obecné požadavky na bezpečnost výrobků 

Bezpečným výrobkem dle zákona [9] je: „výrobek, který za běžných nebo rozumně 

předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu 

obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k 

bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku.“ 

Z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele se sledují zejména tato 

kritéria: 

 vlastnosti výrobku, 

 jeho ţivotnost, 

 sloţení, způsob balení, 

 poskytnutí návodu na jeho montáţ a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a 

srozumitelnost návodu,  
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 způsob uţívání včetně vymezení prostředí uţití, způsob označení, způsob 

provedení a označení výstrah,  

 návod na údrţbu a likvidaci 

 srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; 

 údaje a informace musí být vţdy uvedeny v českém jazyce! 

 vliv na další výrobek, za předpokladu jeho uţívání s dalším výrobkem, 

 způsob předvádění výrobku, 

 rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroţeni při uţití výrobku, zejména 

děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Bezpečný výrobek je výrobek splňující poţadavky zvláštního   právního   předpisu, 

který přejímá  právo  Evropských společenství  a  kterým se stanoví poţadavky na bezpečnost 

výrobku nebo na  omezení  rizik,  která  jsou  s  výrobkem při jeho uţívání spojena. Pokud 

tento zvláštní právní předpis stanoví jen určitá hlediska bezpečnosti, tak se ostatní hlediska 

postupují dle zákona [9]. 

Jestliţe neexistuje zvláštní právní předpis, který přejímá právo Evropských 

společenství a který stanoví poţadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která 

jsou s výrobkem při jeho uţívání spojena a tyto poţadavky nejsou upraveny právem 

Evropských společenství. Tak za bezpečný výrobek povaţujeme výrobek, který je ve shodě s 

právním předpisem členského státu Evropské unie, v případě ţe tento předpis zaručuje 

minimálně ochranu rovnocennou definicí bezpečného výrobku [9]. 

Pokud se bezpečnost výrobku nestanoví podle dvou výše napsaných odstavců, tak: se 

posuzuje podle české technické normy, která přejímá příslušnou evropskou normu, na níţ 

zveřejnila Komise Evropských odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství podle 

práva Evropských společenství a tento odkaz musí být zveřejněn ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [9]. 

Zda nastane případ, ţe výrobek nelze posoudit dle výše zmíněných odstavců posuzuje 

se bezpečnost výrobku podle: 

a) české technické normy, která přejímá jinou příslušnou evropskou normu, 

b) národní technické normy členského státu Evropské unie, ve kterém je výrobek 

uveden na trh, 

c) doporučení Komise stanovující pokyny pro posuzování bezpečnosti výrobku,  
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d) pravidel správné praxe bezpečnosti výrobku uplatňovaných v příslušném 

oboru, 

e) stavu vědy a techniky, 

f) rozumného očekávání spotřebitele týkajícího se bezpečnosti. 

 

Nebezpečným výrobkem je kaţdý výrobek, který nevyhovuje poţadavkům na 

bezpečný výrobek podle [9] zákonu 102/2001 Sb. 
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6 Posouzení nebezpečných vlastností strojního výrobku 

Posouzení, zda výrobek je nebo není bezpečný, musí předcházet analýza rizik. 

Důkladná analýza rizik je základním stavebním kamenem posouzení bezpečnosti výrobku. 

6.1 Analýza a hodnocení rizik 

Analýza rizik je identifikace neţádoucích událostí, které vedou k vzniku rizika, 

analýza mechanismů, které zapříčiňují vznik neţádoucích událostí a obvykle je spojená s 

odhadem velikosti a pravděpodobnosti nebo jakýchkoliv škodlivých účinků [15]. 

Analýza rizik je nezbytná pro stanovení přijímaného a nepřijatelného rizika. 

Analýza a hodnocení rizik jsou postupy, které slouţí k rozvoji poznání a jsou velmi důleţité v 

praxi. Hodnocení rizik se musí provádět na základě konkrétních, pravdivých a ověřených 

datových souborů o daném či podobném výrobku, jeho havárii, či nehodě způsobenou tímto 

výrobkem. Cílem je zajistit rozhodování ve prospěch věci. Proto musí být pouţíván 

otestovaný soubor kritérií, který zaručuje objektivitu, nezávislost a nezaujatost hodnocení 

[16]. 

Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době k dispozici řada metodik a také 

softwarových nástrojů. Jsou zaloţeny na fyzikálních modelech, které jsou jednodušší či 

sloţitější, coţ předurčuje lepší či horší správnost údajů a spolehlivost vypočtených výsledků. 

Pro splnění poţadovaného cíle je zapotřebí nejprve vyhodnotit, zda jsou splněny předpoklady 

zvolené metodiky, poté je důleţité zhodnotit, zda datové soubory mají vypovídací hodnotu z 

hlediska jiţ získaných zkušeností s podobnými či stejnými výrobky, nehodami, haváriemi, 

jejíţ rizika je potřebné sledovat a zda naplňují poţadavky metodiky. Teprve poté je moţné 

provést kalkulaci. Interpretaci výsledků lze provést pouze v rozsahu zvolené metody a modelu 

[16]. 

 Většina metod analýzy rizik spočívá v absolutní bezchybnosti projektu a vyhrazuje se 

jen pro kontrolu a dodrţení stanoveného procesu a činnosti obsluhy. Z toho vyplývá, ţe 

analýza rizik je pouze pomocným nástrojem, ale rozum člověka je nezastupitelným při 

určování rizika [16]. 
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6.1.1 Základní metody pro stanovení rizik 

 Všechny dosud vymyšlené metody pro stanovení a analýzu rizik jsou určeny pro 

specifický problém, proto jsou jejich dosaţené výsledky a závěry jen těţko srovnatelné. Pro 

představu je v dalším textu vybráno a stručně popsáno pár základních metod pro stanovení 

rizika: 

1. Check List (kontrolní seznam) 

 Kontrolní seznam je postup zaloţený na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (checklists) jsou zpravidla 

generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které 

souvisejí se systémem a potencionálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. 

Kontrolní seznam můţe být velmi jednoduchý seznam nebo se také můţe jednat o sloţitý 

formulář, který umoţňuje zahrnout různou relativní důleţitost parametru (váhu) v rámci 

daného výzkumu [16]. V podstatě je to velmi jednoduchá a rychlá metoda vedoucí k nalezení 

rizik.  

2. What – If Analysis (analýza toho, co se stane když) 

 Analýza toho, co se stane kdyţ, je postup vedoucí k nalezení nebezpečných 

provozních situací. Jedná se o spontánní diskusi a hledání nápadů, ve které skupina zkušených 

lidí znalých procesu klade otázky nebo vyslovuje úvahy o moţných rizicích a nehodách [16]. 

3. Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (analýza selhání a jejich dopadů) 

 Analýza selhání a jejich dopadů je zaloţena na rozboru důvodů selhání a jejich 

důsledků. Umoţňuje nalezení dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouţí ke kontrole jednotlivých částí zařízení, 

projektu a jeho provozu. Pouţívá se pro váţná a opodstatněná rizika. Vyţaduje aplikaci 

počítačové techniky, speciální výpočetní program, náročnou a účelně zaměřenou databázi 

[16]. 

4. Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu poruch) 

 Analýza stromu poruch je metoda zaloţená na systematickém zpětném rozboru 

událostí za vyuţití řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Metoda 

FTA je graficko-analytická popř. graficko-statistická metoda. Názorné zobrazení stromu 

poruch  ukazuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Hlavním cílem analýzy 
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je posouzení pravděpodobnosti vrcholové události s vyuţitím analytických nebo statistických 

metod. Výsledkem jsou různé kombinace hardwarových a softwarových poruch, také lidských 

chyb, které mohou zapříčinit neţádoucí vrcholovou událost [16]. 

V kapitolách 6.2 aţ 6.10 byla pouţita metoda check listu s předem připraveným 

seznamem rizik dle literatury [24]. 

6.2  Mechanická nebezpečí 

V návaznosti na zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků [9], jehoţ 

doménou jiţ z názvu je pouze obecná bezpečnost výrobků, je zapotřebí pojmenovat moţná 

rizika hlouběji. Jedním z mnoha druhů nebezpečí je mechanické nebezpečí, které nás 

prakticky celý ţivot obklopuje. Konkrétně vyjmenovaná nebezpečí budou převáţně zaměřena 

na nestanovený výrobek – dopravní pás viz Obrázek 4 a Obrázek 5 či na strojní zařízení. 

 

 

Obrázek 4 Dopravní pás v průmyslovém objektu [25] 
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Obrázek 5 Dopravní pás [25] 

V kapitolách 6.2.1 – 6.9 je čerpáno z [24], pokud není uvedeno jinak. 

6.2.1 Nebezpečí mezer a otvorů 

Přístupné mezery a otvory (např. otáčející se okraje pásu, ale i různé další otvory) 

zvyšují riziko zachycení nebo zapletení a namotání oděvů, doplňků nebo i celého těla. 

Zachycení a zapletení se neomezuje pouze na pevné části výrobku, ale člověk se můţe 

namotat také u smyček, provazu, šňůry nebo kabelu. 

Namotání a zapletení můţe způsobit pohmoţděniny, dokonce i amputace. Pokud se 

velikost otvoru mění v čase a působí dostatečná síla, hrozí nebezpečí rozdrcení nebo uškrcení. 

Preventivní opatření: 

 zabezpečení mezer kryty, krycími lištami, mechanismy 

 specifikování mezer a otvorů dle antropometrických údajů lidí pracujících se 

zařízením 



20 

 

6.2.2 Nebezpečí výčnělků 

Výčnělky mohou zapříčinit úder, zachycení oblečení či doplňků. K výsledním 

poraněním patří: uškrcení, trţná rána, propíchnutí nebo tupé poranění. Náhrdelníky, různé 

řetízky a ozdoby při zachycení o výčnělky mohou zavdat aţ uškrcení. 

Preventivní opatření: 

 vyvarovat se vystouplým výčnělkům, 

 navrhnout výrobek tak, aby výčnělky měly pokud moţno kulatý tvar, a aby co 

nejméně vyčnívaly z povrchu (pro vyhodnocení nebezpečí se pouţívají 

zkušební šňůry, řetězy atd. (viz odkaz [10]) 

Příklady: 

Pracovní oděv, hlavně šňůry a kapuce se zachytí za roh dopravního pásu, nebo za 

rohové příslušenství pásu. 

6.2.3 Nebezpečí rohů, hran a hrotů 

Dotyk pracovníka s nebezpečnými rohy, ostrými hroty a hranami můţe způsobit trţné 

rýny, nebo propíchnutí části těla. Ostré strany, hroty mohou u dopravního pásu vzniknout 

např. pákou na boční část pásu – zachycením, neodbornou přípravou, nedostatečnou pevností. 

Je zapotřebí také dát pozor na rozbité ostré předměty spadlé z pásu. 

6.2.4 Nebezpečí nedostatečné stability 

Výrobek s nedostačující stabilností – vysokou labilitou je velmi nebezpečný, z důvodu 

převrhnutí na zaměstnance, který je v jeho blízkosti. Povaha zranění se liší dle funkce a 

pouţití výrobku. 

Např.:  

 opaření horkými tekutinami, 

 zranění po nárazu těţkých částí výrobku, 

 popáleniny způsobené převrhnutím přepravovaného zboţí. 

Preventivní opatření: 

 Výroba výrobků s takovými vlastnostmi (hmotnost, nízké těţiště, kotvící body 

v podlaze…), které odolají převáţení a destabilizaci. 
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6.2.5 Nebezpečí nedostatečné konstrukční pevnosti 

Malá konstrukční pevnost můţe zapříčinit zlomeniny, vnější i vnitřní zranění. 

V některých případech také vede k rozbití výrobku a tím k uvolnění malých částí nebo 

k jiným nebezpečím (moţnost uklouznutí). Důleţitou součástí pouţívání výrobku je jeho 

samotná údrţba, neboť neudrţovaný výrobek snáze můţe selhat. Některé výrobky je zapotřebí 

sestavit, nebo nainstalovat, buď: 

 při kaţdém pouţití (např. vrtačka, ţebříky), 

 jen jednou (např. dopravní pás, montáţní linka). 

Preventivní opatření: 

 navrţení výrobku tak, aby se minimalizovala potřeba údrţby, 

 nesprávné sestavení výrobky by mělo být téměř nemoţné, popř. zajistit 

odbornou osobu pro montáţ výrobku, pokud bude výrobek sestaven špatně, 

neměl by být funkční. 

6.2.6 Nebezpečí výšek 

Uklouznutí a následný pád z výšky či do hloubky můţe způsobit vnitřní zranění 

(mozku nebi jiných vnitřních orgánů) a zlomeniny, zvláště pak paţí a nohou. Velikost zranění 

záleţí na výšce pádu (hloubky), nebezpečích, se kterými se během pádu střetne a na 

vlastnostech povrchu, na který dopadne. Také nebezpečí padajícího předmětu z výšky je 

velmi závaţné, neboť pokud dopadne pracovníkovi např. kus uhlí na hlavu a pracovník 

nebude mít nasazenou pracovní ochranou přilbu, hrozí vysoké riziko pohmoţdění, otřes 

mozku či dokonce smrt. Proto jsou pásy tak široké a je nakládáno pouze ověřené mnoţství 

uhlí nebo musí být osazeny vysokými bočnicemi či tvarovány tak, aby nemohlo dojít pádu 

z výšky na některého z pracovníků viz Obrázek 6.  

Preventivní opatření: 

 vytváření překáţek (zábradlí, hrazení), které zabrání přepadnutí či spadnutí 

předmětu na pracovníky, 

 odstranění moţnosti šplhat po výrobku, 

 prevence pádu (dostatečný rozhled, umístění stavebních prvků pro zachycení), 
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 sniţování následků pádu (pouţitím dopadových ploch tlumících energii, 

sníţení hloubky či výšky, 

 sledování šířky pásu a přepravovaného mnoţství materiálu, tak aby nemohlo 

dojít k pádu předmětu z výšky. 

 

 

Obrázek 6 Dopravník provozovaný ve výšce [25] 

6.2.7 Nebezpečí pohybujících se a rotujících předmětů 

Kolize zaměstnance s rotujícím předmět můţe přivodit rozdrcení, zranění vnitřních 

orgánů, zlomeniny. Rozsah zranění je přímo úměrný hmotnosti a rychlosti rotujícího 

předmětu.  

Přiblíţení se a zasaţení těla či oděvu s rotujícími a pohybujícími se předměty (např. 

závěsné mechanismy, větráky, hřídele, řemenice, rozvodové řemeny) mohou zapříčinit 

amputace a další váţná zranění). Tento kontakt můţe také zaplést a zachytit vlasy (namotání), 

oděv, doplňky např. ve výtahu, eskalátoru, coţ můţe mít fatální následky – smrt vlečením, 

uškrcením, skalpováním. 

Preventivní opatření: 

 omezením rychlosti otáčejících se součástí (všude není moţné, někde téměř 

nemoţné), 

 umístění blokovacích a vypínacích prvků v dosahu zaměstnance, 
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 navrţení výrobku takovým způsobem, ţe rotující části budou zakryty. 

6.2.8 Nebezpečí hluku 

Sluchový orgán je schopen vydrţet pouze určitou hladinu akustického tlaku, po 

překročení této hranice dochází k poškození sluchu. Zranění poškozující sluch jsou často 

nevratná. Mladí lidé a děti jsou mnohem citlivější na ztrátu sluchu neţ dospělí jedinci. 

Existují dvě hlavní skupin hluku: 

a) Špičkový či impulzivní (tepavý) hluk 

 Např. výstřel ze zbraně, výbuch, třaskavé zvuky, start stíhačky… 

 Špičkový hluk můţe způsobit okamţité poškození sluchu. 

b) Trvalý hluk 

 Klasickým příkladem je poslech hlasité hudby, hluk motoru apod. 

Většina výrobků bude právě v této kategorii. 

 Po určité době způsobuje narušení sluchu. Při analýze rizik je 

zapotřebí vzít v potaz jak hladinu akustického tlaku, tak délku 

vystavení hluku, také vzdálenost od zdroje hluku. 

Přípustný expoziční limit LAeq8h činí při fyzické práci pro osmihodinovou pracovní 

dobu 85 dB. Na duševní práci se vztahuje hygienický limit 50 dB. Ve velínech a na řídicích 

pracovištích můţe být LAeqT nejvýše 60 dB. 

Hluková zátěţ pracovníka se vyjadřuje expozicí zvuku A EA,Te. Základní limitní 

hodnota expozice zvuku A 3640 Pa
2
s odpovídá ekvivalentní hladině akustického tlaku A 85 

dB. 

V případě expozice impulsnímu hluku jednotlivými ostrými impulsy (např. 

mechanické opracování plechových dílů, kování za studena, nastřelování hřebů pistolí, 

pracoviště zkušebních střelců) s dobou trvání do 200 ms a klidovými intervaly mezi impulsy 

déle neţ 10 ms v prostředí s nízkou úrovní pozadí je pro posouzení expozice rozhodující 

špičková hladina akustického tlaku C. Při takové expozici hluku můţe dojít při silném 
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impulsu k akutnímu poškození sluchu. Hladina špičkového akustického tlaku C nesmí v 

takových případech překročit 140 dB.
1
 

Ochrana před negativním působením hluku a vibrací je obecně upravena zákonem č. 

258/2000 Sb. a zákoníkem práce, oba v aktuálním znění. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a 

vibrací jsou stanoveny v navazujícím nařízení vlády č. 148/2006 Sb. [11] 

6.3 Tepelné nebezpečí 

6.3.1 Hořlavost a charakteristika hoření 

Oheň spadá mezi hlavní důvody neúmyslného zranění nebo smrti. Pokud na hořlavý 

materiál bude působit oheň, vysoké teploty, jiskry, tak se mohou vznítit. Důleţité faktory, 

které ovlivňují, zda oheň zhasne nebo se bude šířit, jsou intenzita hoření a faktor samozhášení. 

Volné oděvy s sebou nesou mnohem větší míru rizika zahoření, neţ oděvy přiléhavé. Velice 

také zaleţí na materiálu oděvu, existují i oděvy odolné ohni. 

Preventivní opatření: 

 pouţití nehořlavých nebo málo hořlavých materiálů, sniţování hořlavosti 

materiálů (např. zpěňující nátěry – barvy a laky), 

 poskytnutí přiměřených návodů k pouţití, manipulaci a likvidaci (zaměřit se na 

konkrétní spotřebitele a napsat jim návod „na míru“). 

6.3.2 Nebezpečí horkých a studených povrchů 

Po dotyku s horkým nebo studeným povrchem se mohou vytvářet spáleniny popř. 

omrzliny. Povrchy se zahřívají nebo chladnou např. působením vnitřních komponent (motory, 

baterie, chladicí kapaliny), nebo také vystavením slunci či chladu. Schopnost 

pohlcovat/odráţet teplo určuje výslednou teplotu povrchu materiálu. Některé materiály 

(výrobky) máme asociovány tak, ţe v prvním momentě víme, zda jsou teplé či nikoliv 

(sporák, lednice), ale existují i stavy, kdy nelze pohledem jednoduše rozeznat. Např. 

zkratovaný elektrospotřebič můţe být velmi horký aţ ţhavý, podobně další porouchané 

výrobky řemen prokluzující na řemenici apod. Výrobky, které jsou buď studené, nebo horké a 

ţádným způsobem neindikují svůj stav, jsou velmi nebezpečné. 

                                                 

1
 dB = decibel, jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku 
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Preventivní opatření: 

 zabudovat automatické zavírání a časové spínače v přístroji, které uvnitř 

vytvářejí teplo popř. chlad, 

 uţívání takových materiálů, které minimálně absorbují teplo/chlad, a tak 

vystaví méně těmto účinkům své okolí, 

 sniţováním kontaktních popálenin vzniklých studenými/horkými povrchy 

sníţením/zvýšením povrchovém teploty, zamontování bariér (kryty, zábrany, 

zabránit polohou a výškou dotyku), nebo zavedení vizuálního indikátoru 

teploty 

 zajištění povrchů, které musí být z funkčních důvodů horké, rychlé ochlazení. 

6.3.3 Nebezpečí změny pevnosti materiálu vlivem teploty 

Jasným příkladem tuhých výrobků, které při zahřátí měknou, jsou plastové výrobky, 

zatímco jiné tají. Takový kontakt lidské kůţe se změklými či dokonce roztátými výrobky 

povede nepochybně k závaţnému zranění, neboť se rozřeší kontaktní plocha spálené kůţe a 

prodlouţí se čas kontaktu. Dospělí by si měli být vědomi tohoto nebezpečí, ale nepochybně je 

dobré si to čas od času připomenout např. na školení o BOZP. 

Preventivní opatření: 

 potlačování materiálů, které při zvýšené teplotě tají či měknou. 

Příklady: 

 syntetické tkaniny zavěšené nad zaměstnanci mohou při hoření tát a kapat na 

uţivatele, 

 syntetický oděv, který je vystaven vysoké teplotě, popř. hoří, bude tát a 

přilepovat se na kůţi. 

6.4 Chemická nebezpečí 

Vystavení chemikálií se dělí z hlediska časové expozice na dva druhy: krátkodobá 

(náhlá) a dlouhodobá expozice. K vystavení nebezpečným chemikáliím můţe dojít po dobu 

ţivotnosti výrobku i po této době.  Následkem této expozice můţe dojít k otravě, vnějším a 

vnitřním chemickým popáleninám, alergickým reakcím, chronickým nemocem, rakovině, 

porušení reprodukčních schopností… 
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Z hlediska minimalizace rizika je zapotřebí zváţit, zda známe dlouhotrvající účinky 

jednotlivých látek. 

Preventivní opatření: 

 omezení mnoţství chemické látky či času expozice, 

 pouţití fyzických bariér (zabezpečení skladovacích zařízení), 

 nahrazování látek toxických látkami netoxickými nebo méně toxickými, 

 pouţití materiálů, které při hoření produkují méně toxických plynů, při hoření 

organických látek myslet na vzniknuvší toxický kysličník uhelnatý, 

 zákaz aplikace podezřelých nebo známých mutagenů a karcinogenů (azbest 

apod.), 

 vyhýbání se alergenům a ţíravinám, pokud moţno, 

 poskytování dostatečných informací o výrobku (sloţení, opatření pro první 

pomoc, označení výrobce, kontaktní informace, jak sladovat, likvidovat 

výrobek, uvést varování, které jsou důleţitá a dostatečná) – dodrţení zákona 

CLP. 

Příklady: 

 při poţárech vzniká velmi mnoho škodlivých toxických emisí, jeţ mohou být 

příčinou smrti či otravy, 

 dlouhodobá expozice těţkých kovů způsobuje nepříznivé toxické následky. 

6.5 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Tuto oblast u nás „spravuje“ vyhláška 50/1978 Sb., která upravuje odbornou 

způsobilost v elektrotechnice. Stanoví ţe, vykonávat opravy, úpravy smí jen osoba 

s příslušným vzděláním a dostatečnou praxí (minimálně § 5, dále 6,7,8,9, 10 této vyhlášky), 

tzn., ţe ostatní osoby nemohou zasahovat do elektrotechnických přístrojů (pouze vyměňovat 

ţárovky, či pojistky za vypnutého a od zdroje odpojeného zařízení) [12]. 

Zásah elektrickým proudem můţe způsobit zranění nebo smrt. 

Preventivní strategie: 

 zabránění přístupu k částem pod napětím, 

 uţití dostatečné izolace (včetně uzávěrů, spínačů nebo jiných bariér). 
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6.6 Biologická nebezpečí 

Viry a bakterie společně mikroorganismy mohou vyvolat nemoc u všech lidí. Velmi 

důleţitým faktorem při napadení mikroorganismy je dostatečná/nedostatečná imunita, ta 

rozhodne o tom, zda se naše tělo ubrání či ne. Biologická znečištění (např. plísně) se objevují 

v teplých a vlhkých prostředích, v zákoutích, rozích… Opět bude velmi záleţet na 

převáţeném materiálu na pásu, důleţitá je hygiena a pravidelné čištění pásu. 

6.7 Nedostatečné osobní ochranné pracovní prostředky 

Tam kde není moţno pouţít prostředky kolektivní ochrany, v případě kde nejdou 

omezit rizika na dostatečnou úroveň, nebo nelze-li odstranit rizika organizováním BOZP. 

Zaměstnavatel má povinnost tyto prostředky poskytnout zaměstnavateli. Dále mezi povinnosti 

zaměstnavatele patří: kontrola pouţívání, udrţování OOPP v provozuschopném stavu. 

Klíčové pro tyto výrobky je, aby poskytly přijatelnou úroveň ochrany. 

6.8 Riziko nedostatečných informací 

K výrobkům musí být poskytnut návod k pouţívání v českém jazyce. A v něm 

informace o nebezpečí plynoucích z uţívání výrobků, která nelze eliminovat konstrukcí nebo 

kontrolou. Informace musí být jednoznačné, čitelné, srozumitelné a dostupné. Nosič 

informací nesmí vytvářet další rizika. 

6.9 Prostředí pouţívání – moţnost tvorby výbušné atmosféry 

Riziko exploze záleţí na hořlavosti materiálu, prostředí, ve kterém se materiál nachází, 

mnoţství hořlavého materiálu, koncentraci výbušných látek a na samotných charakteristikách 

výbuchu a hoření.  Výbušné směsi můţeme vytvořit úmyslně (ohňostroje, střelné zbraně) 

nebo neúmyslně (únik plynu, benzínu, nebezpečná koncentrace prachu).  

Jelikoţ vybraný nestanovený výrobek - dopravníkový pás bude slouţit v hornictví 

v podzemí je zapotřebí vzít v úvahu i tuto skutečnost a s tím spojená nebezpečí. Jedná se 

především o nebezpečí spojené s výronem metanu do dolů a tím vytvoření a nahromadění 

plynu aţ do výše limitu dolní hranice výbušnosti. Riziko exploze v dole také hrozí při vzniku 

nebezpečné koncentrace prachu, která můţe velmi lehce vzniknout a po iniciaci vyústit ve 

zničující výbuch. Z tohoto důvodu jsou na pás vedeny vysoké poţadavky např. odolnost vůči 

zapálení, odolnost proti šíření plamene a mnohé další, které jsou rozebrány níţe v kapitole 7. 
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Všechny uvedené nebezpečné vlastnosti patří k nejdůleţitějším faktorům, které 

ohroţují bezpečnost osob při provozu a pouţívání dopravních pásů. 

 

  

Obrázek 7 Dopravní pás – „výtah“ [23] 
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7 Dopravníkový pás - konkrétní nestanovený výrobek 

Na obrázcích Obrázek 8 a Obrázek 9 jsou zachyceny dopravníkové pásy pouţité 

v hornictví pro přepravu uhlí z dolů. Právě tento výrobek je níţe podroben bliţšímu zkoumání 

z hlediska bezpečnosti, analýzy moţných rizik.  

 

Obrázek 8 Pásový dopravník – hornictví [28] 
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Obrázek 9 Dlouhý průmyslový dopravník [28] 

 

7.1 Dopravníkový pás – stanovený či nestanovený výrobek? 

O tom bylo rozhodnuto Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (dále jen ÚNMZ). Dopravníkový pás, viz Obrázek 10, je část pásového 

dopravníku viz obrázky Obrázek 8 a Obrázek 9, po které se převáţejí různé materiály či 

výrobky. Je neustále v mechanickém styku s těmito materiály, proto musí vyhovovat a snášet 

různá prostředí, mechanické namáhání přepravovanými materiály (obroušení, vysoké či nízké 

teploty, vysoká hmotnost…), teplotní výkyvy apod. 
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Obrázek 10 Dopravníkový pás Gumex [25] 

 

Dopravníkový pás dle vyjádření ÚNMZ slovy paní Ing. Květuše Včelové není 

stanoveným výrobkem. Cituji [14]: „Neúplným  strojním  zařízením,  na  něž  se  vztahuje 

 směrnice o strojních zařízeních,  je  výrobek,  který  má  tvořit  strojní  zařízení  a který po 

zabudování  spadá  do  oblasti  působnosti směrnice o strojních zařízeních.„Souborem, který 

je téměř strojním zařízením“ se rozumí, že neúplné strojní zařízení  je  výrobkem, který je 

podobný strojnímu zařízení v užším smyslu, jak  je  uvedeno  v Příručce pro aplikaci směrnice 

2006/42/ES pro strojní zařízení v čl. 1 odst. 1 písm. a), tj. souborem sestaveným z částí nebo 

součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, jemuž však chybí některé prvky,  jež  jsou 

nezbytné k plnění určité funkce. Neúplné strojní zařízení musí  tudíž  projít  další  konstrukcí, 

 aby  se  stalo  konečným  strojním zařízením a mohlo plnit určitou funkci.“ 

„Podle  našeho  názoru a na základě výše uvedeného, zejména s přihlédnutím k 

definici  souboru  sestavenému z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je      pohyblivá,     

 nelze      Vámi      specifikované  dopravní    pásy      považovat    za neúplné  strojní  zařízení 

 podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 

zařízení, ve znění nařízení vlády č.170/2011  Sb.,  kterým  je  transponována  evropská 

směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení.“ 

„Pokud  se  týká  zákona  č. 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 

některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), potom tento zákon se pro  posouzení 

 bezpečnosti  výrobku  nebo  pro omezení rizik, která jsou s užíváním  výrobku  spojená, 

použije tehdy, jestliže požadavky na bezpečnost nebo  omezení  rizik  nestanoví  příslušná 
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 ustanovení  zvláštního právního předpisu, který přejímá požadavky stanovené právem 

Evropských společenství.“ 

 

I kdyţ uvedené stanovisko není právně závazné, vyplývá z něj, ţe dopravníkový pás je 

nestanovený výrobek a proto bude posuzován podle zákona 102/2001 Sb. Ze specifikace 

dopravníkového pásu a obecné analýzy rizik strojního výrobku, která je uvedena v kapitole 6. 

Posouzení nebezpečných vlastností strojního výrobku, a prostředí pouţívání pásu, jsou 

vybrána konkrétní rizika, které je třeba dále hodnotit. Doporučený postup je vyhledat zákony, 

vyhlášky odkazující na příslušné normy, které tento dopravníkový pás musí splnit, dohledat 

všechny poţadavky na něj kladené a následně je vyhodnotit popř. otestovat v akreditovaných 

laboratořích. 

 

7.2 Specifikace dopravníkového pásu 

Hodnocený výrobek nebude pojmenován ani přesně specifikován kvůli zachování 

obchodního tajemství. Jedná se tedy o dopravníkový pás PVC (polyvinylchlorid), nehořlavý, 

vhodný pro pouţití v hornictví, jednovloţkový, typ PVC 1250/1“. Je sloţen z nosné kostry, 

která je vyrobena z polyesterové nebo polyamidové tkaniny ve směsi s bavlnou 

naimpregnované pastovitým PVC, a z krycích vrstev z PVC. Pásy mají sníţenou hořlavost a 

jsou antistatické a jsou určeny pro dopravu sypkých nebo kusových materiálů při teplotách +5 

°C aţ +80 °C [28].  

Výrobek je výrobcem určen pro pouţívání v dolech na dopravnících, které jsou 

zařízením skupiny I, kategorie M2, jak je definováno v bodě 3.2.2. EN 13463-1 Neelektrická 

zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Zařízení se v této normě dělí na různé kategorie, 

které demonstrují prostředí pouţití zařízení a stupeň ochrany (jaké výrobek dosahuje ochrany 

– velmi vysoká, vysoká, normální). Zařízení skupiny I, kategorie M2 popisuje norma [17] 

takto: „je to zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu ve shodě 

s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo vysokou úroveň ochrany. 

Zařízení této kategorie je určeno pro použití v podzemních částech dolů a povrchových 

instalací těchto dolů, kde je pravděpodobnost ohrožení metanem anebo hořlavým prachem. 

Předpokládá se u něj, že bude v případě vzniku výbušné atmosféry vypnuto. Ochranné 
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prostředky pro zařízení této kategorie zajišťují dostatečnou úroveň ochrany při normálním 

provozu, a také v případě těžších provozních podmínek vznikajících zejména hrubým 

zacházením a změnami okolního prostředí.“   

7.3 Konkrétní rizika 

Na hodnocený výrobek nejsou kladeny poţadavky na bezpečnost nebo omezení rizik 

stanoveny příslušným ustanovením zvláštního právního předpisu, např. zákona č. 22/1997 Sb. 

ve znění pozdějších zákonů, který přejímá poţadavky stanovené právem Evropských 

společenství [14]. 

Z toho důvodu se u tohoto výrobku můţe provést dobrovolná certifikace. To je 

posouzení shody vlastností výrobku s technickou dokumentací a poţadavky technických 

norem dle § 3, odst. 3 a 4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění 

pozdějších zákonů, který se vztahuje k bezpečnému pouţívání a uvádění výrobků na trh 

v souladu s právem Evropského společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2001/95/ES). 

7.3.1 Ukazatele podstatných vlastností a zkušební metody 

Z analýzy rizik (check listu), která byla obecně provedena pro strojní výrobek (viz 

kap. 6) byly vybrány ty bezpečnostní parametry, které lze kontrolovat a hodnotit u 

dopravníkového pásu. Ostatní poţadavky musí být splněny aţ po zabudování pásu do 

dopravníku. Některé parametry musí výrobce pásu uvést do návodu k pouţívání. Patří k nim 

informace o typu pásu a určení prostředí, ve kterém můţe být pás pouţíván a určení vlastností 

materiálu, který můţe být pásem dopravován. U pásu, který je určen pro pouţívání v dolech, 

je nutné kromě poţadavků zákona 102/2001 Sb. vzít také do úvahy báňské předpisy, 

především vyhlášky ČBÚ (Českého báňského úřadu) č. 22/1989 sb. v platném znění.  

Vlastnosti hodnoceného výrobku musí být ve shodě s těmito technickými normami a 

předpisy:  

Tabulka 1 Ukazatelé podstatných vlastností a zkušební metody 

Poţadavek 

číslo 

Základní poţadavek Poţadavkový předpis Způsob ověření 

shody 

1 
odst. 1a), § 3 zákon č. 102/2001 

Sb., §185, 275 vyhl. Českého 

báňského úřadu č. 22/1989 Sb.: 

bod 4.5.3 ČSN 33 2030,  

bod 6.7.4 ČSN 13463-1,  

kontrola 

dokumentace a 
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vlastnosti výrobku - výrobek 

nesmí zvyšovat nebezpečí vzniku 

poţáru a podporovat jeho šíření 

bod 6.7 ČSN EN 1710+A1 

ČSN EN 14973+A1 

 

výrobku, zkoušky 

2 

odst. 1a), § 3 zákon č. 102/2001 

Sb.: sloţení, balení a označování  

technická dokumentace  kontrola shody 

dokumentace a 

výrobku 

3 

odst. 1a), § 3 zákon č. 102/2001 

Sb.: upozornění na rizika, návody 

k pouţití a zneškodnění, další 

informace, jejich srozumitelnost a 

pouţití úředního jazyka 

bod 1 ČSN EN 14973+A1 

bod 4.5.2 ČSN 33 2030 

technická dokumentace 

 

kontrola 

dokumentace 

4 

odst. 1d), § 3 zákon č. 102/2001 

Sb.: kategorie spotřebitelů, kteří 

jsou vystaveni riziku 

technická dokumentace  kontrola 

dokumentace 

 

Viz základní poţadavky 1: 

odst. 1a), § 3 [9] zákona č. 102/2001 Sb. říká: „Bezpečným výrobkem  je  výrobek,  

který  za  běžných nebo rozumně   předvídatelných   podmínek   užití  nepředstavuje  po  dobu  

stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití   

představuje  pro  spotřebitele  vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví   pouze  minimální  

nebezpečí  při  užívání výrobku, přičemž se sledují z   hlediska  rizika  pro  bezpečnost a 

ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria: 

   a) vlastnosti výrobku, jeho  životnost,  složení,  způsob  balení,   poskytnutí  návodu  na  jeho  

montáž  a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání 

včetně vymezení prostředí užití,  způsob  označení, způsob provedení a označení výstrah, 

návod na   údržbu  a  likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací   

poskytovaných  výrobcem; údaje  a  informace  musí  být vždy uvedeny v českém jazyce.“ 

§185, [19] vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. říká, ţe: „Plastické hmoty, dopravníkové 

pásy a řemeny včetně klínových řemenů nesmějí zvyšovat nebezpečí vzniku požáru a 

podporovat jeho šíření.  

Viz poţadavkové předpisy 1: 

Norma [17] ČSN 13463-1 v bodě 6.7.4 říká, ţe: „Zařízení s nevodivou plochou 

promítnutou v jakémkoliv směru do roviny větší než 100 cm
2
 (pro kategorii M1 a M2) musí 
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být navržena tak, aby bylo za normálních podmínek použití, údržby a čištění vyloučeno 

nebezpečí vznícení vlivem elektrostatických nábojů.“ 

Dle bodu 4.5.3 ČSN 33 2030 a bodu 5 ČSN EN 14973+A1 nesmí povrchový odpor 

měřený dle EN ISO 284 být větší neţ 300 MΩ [22,23]. 

Norma [20] ČSN EN 1710+A1 v bodě 6.7 říká, ţe: „Dopravníkové pásy musí být 

vyrobeny z materiálu, který nepodporuje a/nebo nešíří plameny. Zkoušky odolnosti proti 

plameni dopravníkových pásů musí zahrnovat: 

 zkoušku hoření podle EN ISO 340; 

 zkoušku třením na válci podle EN 1554; 

 zkoušku šíření plamene.“ 

Dopravníkový pás musí dále splňovat všechny poţadavky normy ČSN EN 14973+A1 

na něj kladené. 

Viz základní poţadavky 2: 

Tyto poţadavky jsou jiţ zmíněny v bodě základní poţadavky 1. Tento bod je 

specificky zaměřen na sloţení, balení a označování výrobku. 

Viz základní poţadavky 3: 

Tyto poţadavky jsou opět uvedeny v bodě základní poţadavky 1. Tento bod se 

specifikuje na upozornění na rizika, návody k pouţití a zneškodnění, další informace, jejich 

srozumitelnost a pouţití úředního jazyka. 

Viz základní poţadavky 4: 

Upozornění na rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroţeni při uţití výrobku, 

zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [9] 

7.4 Závěr hodnocení:  

Všechny tyto uvedené poţadavky musí pás splňovat, aby mohl být uznán jako 

bezpečný výrobek. Posouzení shody o tom, ţe výrobek splňuje dané poţadavky, můţe provést 

i výrobce, ale vhodnější a objektivnější bude, pokud tuto činnost přenechá pracovníkům 

certifikačního orgánu na výrobky. Tím je zajištěno odborné posouzení shody, která nemůţe 

být zpochybněno, neboť zkoušky budou provedeny v akreditovaných laboratořích. Tyto 
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laboratoře mají kontrolovaný systém řízení jakosti, a proto je kvalita provedených zkoušek 

zaručena. 

 Nejen samotná kontrola výrobku je velmi důleţitá, ale také kontrola dokumentace, 

především kontrola návodu k pouţívání, ve kterém je uveden bezpečný postup pouţívání 

výrobku. Zdali výrobek má zbytková rizika, která nelze eliminovat, musí být uvedeny právě 

v návodu k pouţívání. Také kontrolu dokumentace provádí pracovníci certifikačního orgánu 

na výrobky. Tento postup je stejný i v případě výrobku, u kterého není poţadována 

certifikace, tím se zaručí, ţe budou dodrţeny parametry stanovené analýzou rizik vyplývající 

z aplikovaných poţadavků předpisů a norem. Tím je zajištěn vysoký stupeň ochrany pro 

uţivatele výrobku. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                

 

 

  

Obrázek 11 Dopravníkový pás 3x jinak [25] 
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7.5 Důl Dukla 

O nehodě, která se stala na dolu Dukla je zmiňováno, neboť se zde stala závaţná 

nehoda způsobená nedopatřením jednoho z pracovníků, který nechtěně zavadil o spoušť 

dopravního pásu. Pás běţel naprázdno a nakonec začal hořet. 

Důl Dukla, který byl začat hlouben v roce 1907, nesl původně název po císaři 

Františku Josefu I. V roce 1918 byl přejmenován na Jáma Suchá a v roce 1949 na své 

konečné jméno Důl Dukla. Za více neţ stoletou existenci z něj bylo vytěţeno přes 100 

milionů tun černého uhlí. Těţba byla ukončena kvůli nízké efektivitě a poslední vozík uhlí z 

podzemí vyjel 10. ledna 2007 [23]. 

7.5.1 Požár na dole Dukla – vznícení dopravního pásu 

7. července 1961 se odehrálo nejtragičtější poválečné důlní neštěstí. Katastrofální 

poţár na Dole Dukla na Obrázek 12 důl Dukla si vyţádal ţivoty 108 horníků. Skoro kaţdý 

uhelný důl na Ostravsku a Karvinsku se vyţádal ţivoty lidí. Zejména v začátcích důlní těţby 

při jednoduché mechanizaci nebyly katastrofy výjimkou [23].  

 

Obrázek 12 důl Dukla [23] 

Začátek 60. let 20. století znamenal v hornictví obrovský nástup a modernizace 

techniky. V ostravsko-karvinských dolech se zaváděla elektrifikace, začínaly se pouţívat 
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dlouhé dopravní gumové pásy, také započalo pouţívání kombajnů. Velký rozmach 

industrializace v Československu vyţadoval stále vyšší potřebu surovin a energie. Zajišťování 

těţby uhlí bylo politickým úkolem, hlavním cílem bylo mnoţství vytěţených tun, také proto 

padal co chvíli rekord za rekordem [23]. 

 

7.5.2 Popis události 

Vysoké výkony bohuţel horníci dosahovali na úkor bezpečnosti práce. Např. v roce 

1960 výbuch na Dole Hlubina v Ostravě usmrtil 54 horníků [23]. 

Tragédii havířovského Dolu Dukla způsobila náhodná událost ke konci ranní směny 7. 

července. V jedenácté sloji třetího patra, kde se prováděla instalace pásových souprav, 

náhodou zachytil procházející horník o spouštěcí mechanismus dopravníku a tím uvedl 

ho do provozu, aniţ si toho některý z jeho spolupracovníků všimnul. Gumový pás běţel 

naprázdno, bez kontroly, třením nakonec zahořel a od něj se vznítila i dřevěná výztuţ 

[23]. 

Do dolu sfárala odpolední směna, 338 horníků. Zápach spálené gumy zaznamenali asi 

v 15:30 na druhém patře, ale nikdo nic nehlásil a ani revírník příčinu neprošetřil. Teprve po 

páté hodině odpoledne dostal dispečer hlášení o hustém kouři ve třetím a druhém patře a 

povolal záchranáře. Mezitím se odvolávaly všechny osádky dolu, ale nebezpečí se podcenilo. 

Později se ukázalo, ţe horníci v osmé sloji, jedné z nejvíce ohroţených, před odchodem ještě 

uklízeli nářadí. Oheň se však šířil velmi rychle a uzavíral lidem únikové cesty [23]. 

Na likvidaci poţáru se podílelo cca 700 záchranářů. Práci jim ztěţovala vysoká 

teplota, hustý kouř a prakticky nulová viditelnost. Do 11. sloje se vůbec nedostali a v osmé 

sloji po dvou hodinách našli uţ jen mrtvé, udušené kamarády [23]. 

Po zjištění průzkumné čety, ţe není reálná naděje na záchranu postiţených a navíc 

stále hrozí nebezpečí výbuchu metanu. Havarijní komise se usnesla ve 23:10 uzavřít 

ohroţenou oblast neprodyšně sedmi hrázemi proti výbuchu. K jejich výstavbě se spotřebovalo 

přes 30 tisíc pytlů s pískem. Aby se zlikvidoval obsah kyslíku, který podporuje hoření, byl do 

uzavřeného prostoru napouštěn dusík. Do 10. srpna stihli napustit 122 630 metrů krychlových 

dusíku [23]. 
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7.5.3 Selhání lidského faktoru – příčiny fatální nehody 

Boj o ţivot v podzemí prohrálo 108 havířů, nejmladšímu bylo teprve 16 let, 

nejstaršímu 56 let. Katastrofální dopad poţáru způsobil souhrn řady nepříznivých okolností 

např. nedostatečná větrací sítě dolu. S průnikem kouře z 11. do osmé sloje tehdy havarijní 

plán vůbec nepočítal [23]. 

Nejvíce se na tragédii podepsalo selhání lidského faktoru. Od horníků, kteří první 

cítili zápach pálící se pryţe a nepátrali po příčině, aţ po zodpovědné pracovníky, kteří po 

nahlášení havárie, byť zpoţděném, neprovedli včas všechna potřebná opatření k záchraně lidí 

[23]. 
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8 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit a stanovit bezpečnostní technické 

poţadavky na vybraný nestanovený výrobek – dopravní pás. Při zpracovávání práce jsem 

čerpal ze zákonů, vyhlášek, norem (českých, tak cizojazyčných), odborné literatury. 

V první části práce je zmiňována síla a provázanost právních předpisů. V technické 

oblasti jsou právně závazné a důleţité zákony, neboť jenom ty nám mohou něco nařizovat, či 

zakazovat. Nejpodstatnějším zákonem této problematiky je zákon 102/2001 Sb. o obecné 

bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, neboť se vztahuje na kategorii 

nestanovených výrobků a nařizuje standard bezpečnosti u těchto výrobků. Rozdíl mezi 

stanovenými a nestanovenými výrobky je takový, ţe u výrobků stanovených je povinnost ze 

zákona [7] 22/1997 Sb. o technických poţadavcích na výrobky provést posouzení shody 

daného výrobku s poţadavky příslušných předpisů a norem před uvedením na trh, pro 

výrobky nestanovené tento poţadavek neplatí. 

Dopravníkový pás je velmi jednoduché zařízení, u kterého však hrozí vysoké riziko 

zranění, pohmoţděnin a dokonce i smrt v případě, ţe nebude správně nainstalován, 

obsluhován, opravován či udrţován. I přes uvedená ohroţení spadá do kategorie 

nestanovených výrobků, které ukládají povinnosti o zajištění bezpečnosti pouze dva zákony a 

to zákon 102/2001 Sb. a 634/1992 Sb. Analyzovaný dopravní pás je předurčen pro pouţití 

v hornictví, kde se uvolňují jedovaté a hořlavé plyny a s tím související riziko hoření a 

výbuchu. Proto jsou na tento pás kladeny poţadavky, jeţ mají omezit riziko nebezpečí vzniku 

a podpory poţáru či výbuchu, dále jsou kladeny poţadavky na pevnost jeho konstrukce, 

odbornou montáţ, upevnění a mnoho dalších poţadavků, díky kterým se sniţuje riziko 

ohroţení osob, majetku a zvířat. Tyto poţadavky vyplývají z analýzy rizik, která je základem 

pro bezpečné pouţívání výrobků. 

Pro vybraný nestanovený výrobek, dopravní pás, byl zpracován postup hodnocení 

shody a určeny konkrétní poţadavky, které výrobek musí plnit, aby mohl být povaţován za 

bezpečný. Postup vychází z toho, ţe se jedná o nestanovený výrobek a na něj je moţno pouţít 

dobrovolnou certifikaci. Byla provedena analýza rizik, která vychází z literatury [24] za 

pouţití metody „check list“. Z tohoto seznamu poţadavků byly vybrány konkrétní poţadavky 

a pro ně byly vyhledány předpisy a normy, ve kterých jsou uvedeny konkrétní číselné hodnoty 
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hodnocených parametrů. Tyto číselné hodnoty vyplývající ze směrnic a norem musí být 

ověřeny a srovnány s hodnotami naměřenými v laboratoři. 

Aby byla zajištěna co největší objektivita a vysoká odbornost při posouzení shody 

vlastností výrobku - zjištěného zkouškami a kontrolami s bezpečnostními poţadavky, bylo by 

vhodné, aby kontroly neprováděli zaměstnanci výrobce. V praxi se obvykle pouţívá nezávislá 

organizace, například certifikační orgán na výrobky.   

Z poţáru, který se stal na dole Dukla, jasně vyplývá, proč jsou tyto poţadavky 

kladeny. Kdyby v té době splňoval dopravní pás dnešní poţadavkové a bezpečnostní předpisy 

nemuselo k nehodě vůbec dojít. Např. kdyby byl osazen blokovacím zařízením, které se 

automaticky vypne v případě prázdného pásu. Bohuţel v té době ještě technologie nebyly na 

takové výši jako dnes, a proto docházelo k takovým nehodám. Nebo mohlo být alespoň lépe 

zvolené umístění ovládacího tlačítka, aby nebylo moţné pás tak lehce spustit. Tento 

poţadavek je uveden v nařízení vlády 176/2008 Sb. o technických poţadavcích na strojní 

zařízení v příloze 1 v bodě 1.2.2 písmene e): „ovládací zařízení musí být umístěna tak, aby při 

jejich ovládání nevzniklo další nebezpečí.“ Za tuto nehodu mohl „lidský faktor“, výrazně 

omezit jej můţeme pravidelnými školeními a seznámením s obsluhou přístroje, stanovením 

pravidelných kontrol a dalšími opatřeními. 
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