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ANOTACE 

PRCHALOVÁ, M.: Návod k používání výrobků jako prostředek pro zvýšení bezpečnosti, 

Bakalářská práce, Ostrava, VŠB - TU Ostrava, 2013, 37 s. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návodů k použití. Nejdůležitější částí je 

porovnání rozdílu vytvoření návodů mezi stanoveným výrobkem a ostatními výrobky. Ze 

začátku jsou uvedeny základní pojmy, které s problematikou úzce souvisí. V další části 

bakalářské práce je rozepsána legislativa, zejména pro ostatní výrobky spolu s normou, která 

popisuje nezávazná pravidla pro správné vytvoření návodů k použití. Dále je rozepsaná 

legislativa vztahující se na stanovené výrobky a související se nařízení vlády, která byla 

vydána k provedení zákona týkajícího se stanovených výrobků. V poslední části jsou 

analyzovány zásady problematiky návodů k použití. 

Klíčová slova: Návod k použití, stanovený výrobek, obecný výrobek 

 

ANNOTATION 

PRCHALOVÁ, M.: Instruction of use as a means to improve the product safety., Bachelor 

thesis, Ostrava, VŠB - TU Ostrava, 2013, 37 p. 

 

This Bachelor thesis deals with the instruction manual. The most important part is 

comparing the difference between creation of manual for specified products and other 

products. Initially the basic terms that are closely related to this issue are listed. The 

another part of Bachelor thesis contains the legislation, especially for other products, and 

standard that describes non – binding rules for the correct creation of the instruction 

manual. Furthermore the legislation relating to designated products are described and 

related government regulations that was released to implement the act regarding the 

specified products. The principles of instruction manual are collected in last section.  

Key words: Instruction of use, designated products, products  
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1 Úvod 

Hned první otázka, která stojí za uvážení, zní: „Jsou návody k použití chápany jako 

prostředek, které lidem poskytují úplné a správné informace, jak daný výrobek bezpečně 

používat?“ 

I když je to velice důležitá otázka z hlediska ochrany spotřebitele, odpověď na tuto 

otázku zní: „Ne.“ I když Evropská unie klade vysoké požadavky na ochranu spotřebitele a 

návody k použití jsou jedním z důležitých prostředků, tak i přesto se často setkáváme 

s návody, které jsou nesrozumitelné, nečitelné, obsahující obrázky, na které je mnohdy 

potřeba odborné vzdělání či perfektní představivost, ale také se stává, že návod chybí úplně. 

Místo toho, aby návod lidem pomohl a usnadnil manipulaci s produktem, tak se z nich stávají 

dokumenty, ke kterým se lidé upínají až v poslední řadě, kdy už opravdu neví, jak si sami 

pomoci.  

Za minulý rok zjistila česká obchodní inspekce 1704 případů, kdy byla porušena 

povinnost dovozce a výrobce a nebyl přiložen k výrobku srozumitelný návod. Dále česká 

obchodní inspekce přijala 195 podnětů od spotřebitelů, které se týkaly především, že návod 

přeložený do českého jazyka má menší rozsah než originální verze.[5] 

Další otázka, která je zakotvena v zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 

výrobku, a se kterou má většina občanů nejen naší republiky negativní zkušenosti zní: „Jsou 

návody k používání vždy uvedeny v českém jazyce, srozumitelné a obsahují potřebné 

informace?“ Ze zkušenosti mnoha spotřebitelů vyplývá, že jsou návody mnohokrát přeloženy 

automatickým překladačem bez jakékoliv korekce.  

Jedna z důležitých částí, které by měl návod obsahovat je uvedení veškerých možných 

variant chybného použití výrobků a následných upozornění a varování na chybné použití.  

Výrobci a dovozci musí dbát na odborné znalosti v oblasti stanovených výrobků, které 

spadají pod alespoň jedno z nařízení vlády, které se vydaly k provedení zákona 22/1997 Sb. 

Většina těchto výrobků spadá pod dozor české obchodní inspekce, která za nesplnění 

požadavků může udělit vysokou pokutu. 

Čím dál více se klade důraz na kvalitně vypracované návody k použití. Přišla doba, 

kdy špatně zpracovaný návod k použití znamená pro firmu obrovské sankce a dokonce se 

stává předmětem soudních sporů, pokud takto nedůrazně vypracovaný návod způsobil škodu 

na zdraví, majetku či životním prostředí. 
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Návody k použití jsou stále potřebnější, jelikož výrobky jsou složitější. Mladší lidé si 

mnohdy v tomto ohledu umí poradit díky počítačům a internetu, ale pro starší osoby jsou tyto 

papírové instrukce nejschůdnější cestou k bezpečnému použití výrobku. V dnešní době jsou 

výrobky konstruovány tak, aby neohrozily život či zdraví uživatele, ale nesprávné použití 

může výrobek poškodit nenávratně. 
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2 Rešerše 

V rešerši budou rozepsány zdroje, ze kterých bylo v této bakalářské práci čerpáno. 

Tyto zdroje se zabývají problematikou návodů k použití pro stanovené i ostatní výrobky. 

 

ČSN EN 62079. Zhotovování návodů: Strukturování, obsah a prezentace. Praha: 

Český normalizační institut, Listopad 2001. 

Tato norma se zabývá obecnými zásadami pro zhotovování návodů k použití. Určuje 

požadavky na strukturování všech typů návodů k použití od jednoduchých zařízení po složitá.  

 

Zákon č. 102/2001 Sb.: o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírky zákonů české republiky. 2001 

Tento zákon stanovuje, aby výrobky uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné tedy udává bezpočet informací, které 

je výrobce povinen předložit spotřebiteli o výrobku. 

 

Zákon č. 22/1997 Sb.: o technických požadavcích na výrobky a související 

předpisy. In: č. 6/1997 Sbírky zákonů na straně 0128. 

Tento zákon stanoví technické požadavky na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví 

nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí. Zákon se vztahuje na stanovené 

výrobky.  
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3 Základní pojmy 

Definice základních pojmů byly převzaty z ČSN EN 62079 Zhotovování návodů – 

Strukturování, obsah a prezentace [1] a ze Zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 

výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.[9]  

Návod k použití 

„Návod k použití je souhrn informací tvořených komunikačními prostředky 

používaných samostatně nebo v kombinaci k určení předání informací uživateli. 

Termíny jako manuál, příručka a návody jsou mezi spotřebiteli považovány za shodné. 

Specialista, který návod vytváří, mezi těmito pojmy rozlišuje. 

Česká technická norma uvádí návod (k použití) jako informace od výrobce pro 

bezpečné a efektivní využití produktu“. [4] 

Instrukce návodů  

„Jsou jakékoliv prostředky, použité k předávání příslušných informací obsažených 

v návodech“. [4] 

Příručka/manuál 

„Je dokument obsahující informace pro uživatele, například návod“.[4] 

 Uživatelský návod   

„Je souhrn všech instrukcí potřebných k užívání výrobků. Je v něm zahrnut jak postup, 

vybalení, tak skladování produktu. Také instalace, nastavení, používání, údržbu a 

likvidaci“.[9]  

Provozní manuál 

„Zabývá se pouze provozem samotného zařízení.“[4]  

Provozní dokumentace 

„Provozní dokumentace je soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, 

záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní 

předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace 

nebo zaměstnavatel“.[11]  
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Průvodní dokumentace 

„Průvodní dokumentace je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro 

montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, 

jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení“.[11] 

Výrobek  

„Je jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na 

stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli“.[12]  

Uvádění do provozu 

„Posloupnost kroků, vztahujících se k předávání produktu pro jeho uvedení do 

provozu, nebo k činnosti před jeho předáním. Jeho součástí kromě přejímacích zkoušek je 

předání výkresové dokumentace, návodů pro provoz, údržbu a opravy; podle potřeby též 

školení/ výcvik personálu“. [4] 

Přiměřené předvídatelné nesprávné použití 

„Je použití produktu, procesu nebo služby způsobem, který dodavatel nezamýšlel, ale 

který může být výsledkem snadno předvídatelného lidského chování“. [4] 

Uživatel 

„Osoba nebo organizace, která je schopna uvést do provozu a/ nebo použít produkt tak, 

aby poskytoval požadovanou funkci, včetně řady činností od čištění, až po odstavení z provozu 

na konci doby života produktu“.[4]  
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4 Legislativa 

Tato kapitola se zaměří na legislativu týkající se vytvoření návodů k použití. Zejména 

bude rozepsán zákon 102/2001 Sb., který hovoří o obecné bezpečnosti výrobku a zákon 

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, zaměřující se na stanovené výrobky. Dále bude popsán zákon 

634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a NV 378/2001 Sb. bližší požadavky na bezpečný provoz 

strojů a technických zařízení. 

 

4.1 Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků 

Všeobecná bezpečnost výrobků je upravena ve státech Evropské unie směrnicí Rady 

2001/95/EC, jejímž účelem je zajistit, aby výrobky uváděné na trh byly bezpečné. 

Tento zákon stanovuje, aby výrobky uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné tedy udává bezpočet informací, které 

je výrobce povinen předložit spotřebiteli o výrobku. Jedná se především o výrobky, u kterých 

lze rozumně předvídat jejich užívání spotřebiteli a to včetně věcí poskytnutých v rámci této 

služby. 

Pokud neexistují příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu, tak použijeme 

tento zákon pro posouzení bezpečnosti výrobků nebo pro omezení rizik. 

Paragraf 2 přesně vymezuje pojem výrobek. V druhém odstavci je definováno na jaké 

výrobky se tento zákon nevztahuje, což jsou například starožitnosti či výrobky, které musí být 

před použitím opraveny nebo upraveny. 

Paragraf 3 tohoto zákona hovoří o obecných požadavcích na bezpečnost výrobku 

v odstavci 1 písmena a, popisuje důležitá kritéria, ke kterým mimo mnoho dalších spadá 

poskytnutí návodů na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost 

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

poskytovaných výrobcem. Také stanovuje, že údaje musí být vždy uvedeny v českém jazyce. 

Tento paragraf stanovuje požadavky na bezpečný výrobek.  Na bezpečný výrobek se 

vztahují zvláštní právní předpisy, které přejímají právo Evropského společenství. Toto právo 

stanoví bezpečnostní požadavky na výrobek. Pokud jsou v něm uvedeny jen některé 

požadavky nebo zvláštní předpis vůbec neexistuje, je nutné se dále řídit zákonem 102/2001 
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Sb. Dále je možno posuzovat bezpečnost výrobku českou technickou normou, která přejímá 

příslušnou technickou normu. Další možnosti pro posouzení bezpečnosti výrobku je národní 

technická norma členského státu EU, doporučení komise stanovující pokyny pro posouzení 

bezpečnosti výrobku, pravidla správné praxe bezpečnosti výrobku uplatňovaných 

v příslušném oboru, stav vědy a techniky a rozumného očekávání spotřebitele týkajícího se 

bezpečnosti. 

V § 4 jsou definovány požadavky pro výrobce, který je povinen opatřit průvodní 

dokumentaci výrobku v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu a označit. Je zde 

popsáno, co musí průvodní dokumentace obsahovat, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 

distributora. 

Veškeré povinnosti osob uvádějících výrobek na trh jsou uvedeny v § 5 tohoto zákona. 

Vymezuje pojmy jak výrobce, tak distributor, jako osoby zodpovědné za bezpečnost výrobku, 

který uvádí na trh. Jsou povinni podle potřeby odebírat vzorky výrobků uváděných na trh a 

provádět zkoušky jejich bezpečnosti. Musí učinit opatření k získání potřebných informací o 

bezpečnosti i po uvedení výrobku na trh.  

Tento paragraf uvádí veškeré povinnosti výrobce i distributora při uvedení na trh 

nebezpečného výrobku a to od informování spotřebitele, stáhnutí výrobku z trhu i oběhu, 

zabránění další distribuci, nabízení i vystavování výrobků a umožnit uživateli vrátit výrobek 

zpět distributorovi nebo výrobci na jejich náklady. Další důležitou povinností je informovat 

příslušný orgán dozoru ihned po zjištění této skutečnosti a spolupracovat s tímto orgánem. 

Dle § 8 tohoto zákona může orgán dozoru uložit pokutu do výše 20 milionu korun 

českých tomu, kdo uvede na trh nebezpečný výrobek nebo nesplní povinnosti tohoto 

zákona.[11]  

 

4.2 Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon se na rozdíl od zákona 102/ 2001 Sb. vztahuje na stanovené výrobky. 

Stanovené výrobky jsou takové, které spadají pod nařízení vlády uvedeny k tomuto zákonu. 

Jsou to například tlaková zařízení, hračky, výtahy, aerosolové rozprašovače, osobní ochranné 

prostředky a zdravotnická zařízení. Jsou vymezeny podle druhu výrobku, ale může být také 
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vymezen podle určité vlastnosti výrobku, která je závazně upravena např. elektromagnetická 

kompatibilita. Většina ze všech 30 nařízení vlády podléhá dozoru české obchodní inspekce.  

Je důležité, aby výrobce či distributor uměl rozpoznat, jestli se jedná o výrobek 

stanovený, jelikož je nutné u stanovených výrobků provést posouzení shody, kde výrobek 

musí splňovat veškeré technické požadavky nařízení vlády, které se na daný výrobek 

vztahuje. Že tyto požadavky splňuje, se osvědčuje vydáním prohlášením o shodě a následným 

umístěním označení shody na výrobek. Pokud je výrobek stanovený, tak v rámci EU už 

nemusí shodu znovu posuzovat. Právě z tohoto důvodu by měli být obchodníci znalí, aby 

mohli zabránit šíření výrobků, které požadavky zákona nesplňují. 

Tento zákon stanoví technické požadavky na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví 

nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí. Dále práva a povinnosti osob, které 

uvádějí na trh výrobky, které by mohly ohrozit oprávněný zájem. 

Paragrafy 3 a 4 popisují rozdíly technické dokumentace, technické normy, české 

technické normy, harmonizované technické normy a určené normy. 

Tento zákon v § 8 uvádí povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění 

výrobků na trh. V odstavci 3 písmena a zákon uvádí požadavky na vlastnosti výrobků, balení 

a návodů pro jeho montáž a uvedení do provozu, užití, údržbu a likvidaci, které musí být 

uvedeny v českém jazyce. Odstavec c ukládá způsoby předvádění výrobků, jeho označení a 

návody pro použití a likvidaci výrobků a jakékoliv další údaje a informace poskytnuté 

výrobcem.[13]  

4.3 Nařízení vlády vztahující se k zákonu 22/ 1997 Sb. 

Tato nařízení vlády obsahují pokyny ke tvorbě návodu k použití. Pokud je výrobek 

stanovený, musí se těmito nařízeními vlády řídit. 

 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. /PDF 4,2 MB/, o technických požadavcích na strojní 

zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. /PDF 284 kB/ a nařízení vlády č. 

229/2012 Sb. /2 MB/ (2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU) 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb./PDF 13 MB/, kterým se stanoví technické požadavky 

na osobní ochranné prostředky (89/686/EHS) 

 Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. /PDF 1 MB/ o postupech při poskytování informací v 

oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění 

nařízení vlády č. 178/2004 Sb. /PDF 560 kB/ (98/34/ES) 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5281
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=23723
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6210
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6210
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4093
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 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. /PDF 2 MB/, kterým se stanoví technické požadavky 

na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. /PDF 

125 kB/ a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. /PDF 89 kB/ (89/106/EHS) 

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. /PDF 878 kB/, kterým se stanoví technické požadavky 

na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. /PDF 1 MB/ 

 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. /PDF 258 kB/, kterým se stanoví vybrané výrobky k 

posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb. /PDF 297 kB/, nařízení 

vlády č. 78/1999 Sb. /PDF 186 kB/, nařízení vlády č. 323/2000 Sb. /PDF 941 kB/, 

nařízení vlády č. 329/2002 Sb. /PDF 1 MB/ a nařízení vlády č. 88/2010 Sb. /PDF 751 

kB/ 

 Nařízení vlády č. 179/1997 Sb. /PDF 246 kB/, kterým se stanoví grafická podoba 

české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 

585/2002 Sb. /PDF 288 kB/[13] 

4.4 Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele 

Paragraf 9 odst. 1 tohoto zákona stanoví, že prodávající je povinen řádně informovat 

spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o 

způsobu použití a údržby výrobků a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití 

nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné 

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

tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. 

Paragraf 10 stanovuje povinnost prodávajícího, aby jím prodávané výrobky byly 

přímo viditelně a srozumitelně označeny. Další povinností výrobce nebo dovozce udává 

paragraf 11 tohoto zákona a to, že informace musí být vždy v českém jazyce, fyzikální 

veličiny musí být vyjádřeny v měřících jednotkách stanovených zvláštním zákonem.[12]  

4.5 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

 Toto nařízení se vztahuje, v souladu s právem Evropských společenství, na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů nářadí (dále jen "zařízení"), pokud 

požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví zvláštní právní předpis 

jinak. 
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 V paragrafu 2 tohoto nařízení jsou popsány základní pojmy, které se právě k tomuto 

zařízení vztahují. 

Průvodní dokumentace 

„Průvodní dokumentace je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro 

montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, 

jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení“.[9] 

Provozní dokumentace 

„Provozní dokumentací je soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, 

záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní 

předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace 

nebo zaměstnavatel“.[9]  

Místní provozní bezpečnostní předpis 

„Místním provozním bezpečnostním předpisem je předpis zaměstnavatele upravující 

zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a 

zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele“.[9]  

Paragraf 4 v odstavci 1 stanoví podmínky v případě, že není průvodní dokumentace 

k dispozici. Jelikož je kontrola bezpečnosti provozu zařízení prováděna dle této dokumentace, 

musí zaměstnavatel sám stanovit rozsah kontrol zařízení a to místním provozním 

bezpečnostním předpisem.  

Odstavec 2 tohoto paragrafu vymezuje, že provozní dokumentací musí být zařízení 

opatřeno. Kontrola musí být realizována alespoň jednou za 12 měsíců v rozsahu určující 

místní provozní bezpečnostní předpis a to v případě, že neurčí-li jinak zvláštní právní předpis, 

průvodní dokumentace či normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol.  

Třetí odstavec stanoví, že po celou dobu životnosti musí být provozní dokumentace 

uschovávána.[9]  
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5 Zhotovování návodů pro výrobky 

Jediná norma zabývající obecnými zásadami zhotovování návodů k použití je norma 

převzatá z evropské unie EN 62079, kterou vydal, ČNI jako ČSN EN 62079: 2001: „ 

Zhotovování návodů – Strukturování, obsah a prezentace “. Norma určuje požadavky na 

strukturování všech typů návodů k použití od jednoduchých zařízení po složitá.[1] 

Tato norma není závazná. V tomto odstavci je metodický souhrn pravidel, který může 

dodavateli pomoct při sestavování návodů  

Návody jako součást produktu  

Návody k použití jsou velice podstatnou a neodmyslitelnou součástí produktu. 

Obsahuje pro uživatele informace o správném i chybném používání produktu. Návod musí 

obsahovat provozní funkce výrobku i výkonové charakteristiky. Pokud výrobek při dodávce 

výrobku bude také smontován a nainstalován, pak bude návod k použití obsahovat pouze 

provozní informace.[4]  

Minimalizace rizik 

Jedním z hlavních smyslů návodu k použití je poskytnout uživateli informace, jak se 

vyvaruje nepřijatelnému riziku, poškození produktu, chybné funkci či neefektivnímu provozu. 

Musí dodat potřebné informace, aby se uživatel vyvaroval přiměřeně předvídatelnému 

nesprávnému použití. Proto musí být přiměřeně předvídatelné nesprávné použití, rizika 

produktu a odpovídající upozornění.[1] 

Zvláštní zacházení 

V případě, že produkt vyžaduje zvláštní zacházení, jako například dohled dospělých 

osob či specifické oblečení, musí být tyto údaje uvedeny. Pokud jsou tyto požadavky určeny 

určité skupině, jako například starším osobám, zdravotně postiženým nebo dětem, musí být 

dle potřeby umístěny výstražné nápisy.[4]  

Zvláštní návody pro cílové skupiny 

Pokud jsou návody určeny například pouze pro instalaci, opravu či určitý druh údržby, 

musí být uvedeny odděleně a musí být řádně označeny.[1]Produkty s krátkou dobou života 

U takových produktů musí být jasně uveden rok výroby a konec doby životnosti. 
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Charakteristika produktu 

Zváží se jeden nebo více prvků nebo charakteristik produktu: 

 rizika, 

 požadavky na životní prostředí, 

 konstrukční provedení produktu, 

 skutečnost, že uživatel potřebuje informaci o produktu, protože použití nevyplývá 

z povahy produktu. 

Následně se musí rozhodnout a určit, zda jsou přiměřené k danému úkonu. 

 umístění návodů, 

 zvolená komunikační média, 

 trvanlivost návodů, 

 systém vedení uživatele, 

 školení uživatele.[1] 

Umístění 

Návody k použití musí být uvedeny buď na produktu samotném, na obalu, v průvodní 

dokumentaci nebo v průvodním materiálu.[1] 

Média 

Dále je nutno rozhodnout, jaké komunikační prostředky budou k danému produktu 

přiměřené. Mohou se použít grafické značky, textová či hlasová komunikace, prospekty 

s textem a ilustracemi, prospekty s textem a ilustracemi, manuály pro uživatele, vedení 

uživatele s podporou softwaru, školení uživatele pomocí videa.[1] 

Trvanlivost 

Je nutné, aby návody k použití byly vytvořeny dle prostředí, ve kterém se budou 

využívat a doby, na kterou je výrobek určen, tedy podle jeho doby životnosti. Proto návod 

musí být čitelný po celou dobu životnosti produktu, musí odolat častému používání 

v prostředí, pro které je výrobek určen.[1] 

Dostupnost návodů 

Návody by měly být označeny nápisem: USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ. U 

dodavatelů by měli být k dispozici kopie těchto návodů. 
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Pokud je návod umístěn přímo na obalu u produktu, který je určen k dalšímu použití je 

nutné obal přizpůsobit, aby se návod zachoval či zajistit, aby ta část obalu s návodem byla 

snad oddělitelná.[1] 

Systém uživatelské nápovědy 

Často jsou používaný u složitých nebo rizikových systému, kde není uživatel schopen 

sám dohlížet na celý provozní systém, bezpečnostní funkce jako varování předvídatelných 

nečekaných situací. Vhodné jsou například značky, akustická a vizuální znamení.[1] 

Školení uživatele 

Pokud je produkt natolik složitý, že dokumentace nemůže umožňovat a podporovat 

správné používání produktu nebo nelze předpokládat znalosti uživatele, je možné provést 

následné doškolení uživatele.[1] 

5.1 Sktruktura návodů  

Nesprávně sestavený návod k používání může mít nežádoucí následky jak pro 

uživatele, tak pro výrobce. Návody k požívání jsou nedílnou součástí každého výrobku a musí 

obsahovat níže uvedené body, které je třeba vypracovat s pečlivostí dle evropské normy EN 

62079. V této normě jsou specifikovány všeobecné požadavky na správnou formulaci všech 

typů návodů. 

První krok při vytváření nového návodů je, že se nejprve navrhne struktura návodů. 

Podle této struktury si zadavatel připraví veškerou dokumentaci, dostupné texty a obrázky. 

Specialistovi mnohdy stačí marketingové materiály a prezentace. Pokud zadavatel nemá 

k dispozici obrázky, specialista si produkt vyfotografuje. Obrázky jsou nedílnou součástí, 

jelikož musí uživatele spolehlivě navést k vykonání určité činnosti. V minulosti se často 

používaly přesné technické výkresy a nákresy.  V posledních letech se od nich opouští a 

přechází se k jednoduchým, srozumitelných obrázkům. Mnohem častěji se také využívají 

prostorové obrázky v axonometrickém zobrazení.  

Specialista na základě materiálů vytvoří texty a obrázky. Tento soubor se předá 

grafikovi, který navrhne design návodu. Návod je odeslán zadavateli, a pokud vše schválí je 

odeslán zpět grafikovi, který vytvoří konečný design.[1] 

Vztah mezi návodem a produktem 

Informace uvedené na návodu k použití musejí být shodné s informacemi uvedené na 

produktu samotném. Jedná se především o informace jako například jméno a adresa výrobce, 

označení série nebo typu, výrobní číslo atd.[1] 
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Varianty produktu 

Pokud je návod sestaven pro více variant produktu, musí být každá z variant 

rozeznatelná.[4] 

Podpora při instalaci a údržbě 

Pro ulehčení instalace a údržby se musí uvádět informace o dodavateli nebo 

autorizované servisní organizaci.[4] 

Shodná identifikace 

Všechny údaje uvedené dodavatelem musí být shodné s údaji, které byly použity na 

obalu daného výrobku, taktéž i v reklamě na tento výrobek, viz Příloha 2,3.[4] 

Měrové jednotky 

Jednotky uvedené v návodech musí souhlasit s jednotky, které byly použity při výrobě 

zařízení. Všechny veličiny musí být vyjádřeny v jednotkách SI nebo jednotkách od SI 

odvozených.[4] 

Speciální nářadí, zařízení, materiál 

Pokud je nutné výrobek či zařízení propojit s jiným příslušenstvím či dalším zařízením 

musí návod obsahovat potřebné informace, také vhodného příslušenství, odnímatelných částí. 

Návod musí obsahovat jméno a adresu dodavatele speciálního nářadí a materiálu i možnost 

speciální odborné pomoci.[4] 

Srozumitelný text 

Jestliže dle očekávané sorty uživatelů bylo předpokládáno, že návody budou užívat 

také neodborníci, musí tomu být návod přizpůsoben.[4] 

Signály 

Signály musí být uživatelům vysvětleny, aby nemohlo dojít k jejich špatnému 

pochopení.[4] 

Zvláštní návody pro uživatele 

Samostatně uvedeny návody musí být takové, které jsou pro specifickou skupinu lidí, 

jako například dospělé dohlížející na děti.[4] 

Různé typy dokumentů s návody 

Návody k použití se smí zpracovávat různou formou a to například jako příručka 

k údržbě či dílenskou příručku.[4] 
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Jazyky 

V jakých jazycích bude návod sepsán, se určí dle předpokládané cílové skupiny. Ve 

smluvních podmínkách by měly být jazyky předem určeny. Různé jazyky musí být viditelně 

odděleny jeden od druhého, ale zároveň je nutno zanechat příslušný přeložený text a ilustrace 

pohromadě. Je doporučeno vytvořit samostatný návod pro jednotlivé jazyky jako například 

příručka, prospekt, oddíly či stránky.[4] 

Použití vysvětlujících značek 

Pokud dodavatel nemá jistotu, v jaké zemi se bude produkt používat či z důvodu 

omezeného prostoru, je možné v návodu využít například grafické značky, pokud je jasné, že 

jim uživatel rozumí. Dále se mohou využít číslice s následným vysvětlením v příslušném 

jazyce. Také se může využít mezinárodně známých slov a zkratek tj. STOP, MAX, MIN.[4] 

Text vedle ilustrace 

Text, který popisuje ilustraci, musí být vedle právě této ilustrace. Pokud je dostatek 

místa, smí být text pod ilustrací uveden ve více jazycích, jestliže není dostatek místa, uvádí se 

ilustrace v každém jazyku zvlášť. Text ilustrace musí být uveden ve stejném jazyce, jako text 

celého návodu.[4] 

Překlad 

Překlad návodů do jiných jazyků musí provádět odborné způsobilí techničtí 

překladatelé a to včetně kontroly a korektury.[4] 

5.2 Obsah návodů 

Některé doporučení se týkají všech produktů, některá pouze pro produkty, pro 

specifické úkoly, anebo pro velké a složité produkty, strojní zařízení a instalace.[4] 

5.2.1 Identifikace a specifikace produktu, všeobecná upozornění 

Podle typu daného produktu musí výrobce uvést zákazníkovi přesnou identifikaci 

produktu, veškeré požadavky, provedení a výkonnost produktu. Pokud je potřeba dodat 

přehled následujících informací: 

 identifikace produktu pomocí referenčního označení, sériového čísla, názvu, modelu 

a/nebo typu, 

 jméno/značka dodavatele produktu; je-li vhodné, rovněž číslo telefonu a faxu a adresa 

elektronické pošty, 

 umístění identifikačních údajů na produktu, 
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 popis typu uživatele, například je-li používání omezeno pouze na osoby znalé a 

typické požadavky na pracovníky při normálním provozu, 

 zamýšlené používání produktu, hlavní funkce a rozsah použití atd. [4] 

5.3 Identifikace návodů 

Návody musí obsahovat označení totožnosti produktu a to pomocí identifikačního 

čísla, data vydání, indexu a data revize, je-li to potřeba a jména vydavatele návodů 

s adresou.[4] 

5.4 Modifikace produktů 

Pokud je návod k použití sestaven i pro jiné modifikace produktu je nutné uvést 

podrobné informace, aby uživatel mohl správně modifikovat produkt a mohl jej bezpečně a 

správně použít. Pokud je produkt modifikován po předání do užívání, což může nastat 

například v případě nedostatků v bezpečnosti, které vyžadují vyřazení produktu nebo na 

základě smluvní dohody mezi uživatelem a dodavatelem se doporučuje dodat k modifikaci 

návod.[4] 

5.5 Poznámky k bezpečnosti 

Ve specifických návodech musí být uvedeny doporučení pro bezpečné užívání nebo 

poznámky k bezpečnosti. Musí být uveden v návodech, prospektech, příručkách, na místech 

prodeje viditelná upozornění na hrozící nebezpečí. Pokud je při používání produktu nutno 

používat OOPP musí to být viditelně vyznačeno jak v návodu, tak na obalu produktu.[4] 

5.6 Zamýšlené prostředí 

Pro snížení jmenovitého výkonu pro provozní, eventuálně zkušební podmínky, za 

určitých podmínek prostředí, musí být uvedeny mezní okolní teplota vzduchu, podmínky při 

vlhkosti a přítomnosti mořské vody, nadmořská výška, vibrace, nárazy, otřesy a sdělení: 

„POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ“.  [4] 

5.7 Prohlášení o shodě 

Pokud produkt vyhovuje zákonným nebo smluvním požadavkům, mají návody 

obsahovat informace, ve kterých toto výrobce dosvědčí například „Prohlášení o shodě“ nebo 

„Prohlášení výrobce“, také otisk zkušení značky, pokud je vyžadován.[4] 
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5.8 Instrukce k používání návodů 

Návody musí obsahovat sdělení pro uživatele, že je nutné návod považovat za součástí 

produktu, uschovat je po celou dobu života, postoupit je jakémukoliv dalšímu držiteli nebo 

uživateli produktu a podle potřeby zajistit, že jakýkoliv obdržený doplněk bude začleněn do 

dokumentu. 

Pokud složitý produkt obsahuje dílčí systémy nebo vedlejší produkt, musí být pro 

každý systém uvedeny jejich podrobnosti a jejich bezpečné použití. Každá část musí být 

identifikována k odpovídajícím částem dílčích systémů.[4]  

5.9 Příprava produktu k použití 

Pokud je produkt dodáván dlouho před jeho použitím, je nutné do návodu uvést 

informace, které uživateli uvedou jak má daný produkt či části produktu vybalovat, skladovat 

či provést kontrolu jakosti. Takové návody musí obsahovat informace o přepravě, skladování, 

instalaci a uvedení do provozu 

 Přeprava 

Návody mají obsahovat rozměry, hmotnost, polohu těžiště a návody k manipulaci při 

přepravě. [4] 

 Skladování 

Návody mají obsahovat podmínky skladování produktu, balící, přebalovací a vybalovací 

návody včetně podrobnosti o ochraně a uchování produktu během přepravy a skladování, 

balící list nebo kontrolní seznam úplnosti.[4]  

 Instalace/montáž 

Návody mají obsahovat postupy k vybalování, metody k odstranění dopravních a balících 

úchytek, požadavky na upevnění/kotvení a na tlumení vibrací, minimální potřebný prostor pro 

používání, údržbu a opravy, situační plán atd.[4]  

 Uvádění do provozu 

Návody pro uvádění do provozu jsou nutné hlavně u velkých a složitých produktů a velkých 

průmyslových instalací. Návody mají obsahovat zaváděcí program, softwarové návody, 

pokyny pro kontrolu atd.[4]  
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5.10 Návody k obsluze 

Uživatel musí dostat k dispozici informace, které se týkají normálního i bezpečného 

provozu.  Podle potřeby by měl být doplněn o následné informace.[4]  

Normální a bezpečný provoz 

Informace se vztahují k produktu samotnému. 

 podrobný popis produktu, jeho příslušenství, krytů, 

 úplný výčet způsobů použití, pro které je produkt určen, 

 upozornění týkající se přiměřeně předvídatelného nesprávného použití, 

 popis ručního ovládání, 

 doporučení pro odstranění odpadu atd.[4]  

Produkty s automatickým a dálkovým ovládáním 

Doprovodný systém musí uživateli poskytnout způsobem on-line další potřebné informace: 

 úplné informace poskytované při typickém provozu, 

 návod co dělat, když řídicí systém sám selhal, 

 návody, jak zvládat poruchové situace.[1] 

Mimořádné funkce 

Výrobce musí dodat veškeré informace, které obsahují režimy a prostředky pro 

nouzové zastavení, návody pro zjištění a lokalizaci závad a typ hlásícího zařízení.[1] 

Signály 

Návody musí obsahovat doporučené varovné signály, které ohlašují neočekávané 

situace. Signály musí být dobře rozpoznatelné a jednoznačné: 

 varovné signály, 

 indikaci vyhledávání a lokalizaci poruchového stavu, 

 indikaci normálního stavu, 

 výstražné značky vyskytující se na produktu.[1] 

Návody pro vyhledávání poruch 

Veškeré pomůcky pro diagnostiku poruch je nutné zahrnout do návodů k použití. Jsou 

to například systém údržby orientovaný na funkci (FIMS), postupové diagnostikování 

poruchového stavu (FSD), algoritmy vad či diagnostika s pomocí počítačů. 
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Je nutné omezit lokalizaci poruchových stavů na takové úkoly, o kterých se dá 

předpokládat, že je uživatel bude provádět. Je nutné dodat tyto informace: 

 seznam označení / identifikace poruch, 

 seznam návěstí/signálů ukazující normální stav, 

 popis zabudovaných diagnostikovaných systémů na pomoc při zjišťování poruch, 

pokud je třeba, 

 návody na zjišťování chybné funkce zařízení, zjišťování abnormálních příkazů a 

indikace a zaznamenávání provozu poplachů a jeho vypnutí a mnoho dalších.[1] 

Ochrana osob 

Návody musí dle potřeby obsahovat: 

 informace týkající se osobních ochranných pomůcek, které se mají použít, 

 doporučení preventivních opatření, která musí uživatel podniknout, bezpečné 

vzdálenosti, bezpečnostní značky, označení, 

 potřebná školení.[1] 

5.11 Návody k údržbě 

Existují dva typy návodů k údržbě. Jeden typ pro odborníky, tedy osoby znalé. Tyto 

návody vyžadují specifické znalosti. Druhý typ určený pro neodborníky musí být jasně 

oddělen od návodu pro odborníky. 

Návody k údržbě pro neodborníky 

Pokud existují činnosti, které může laik provádět sám bez odborných znalostí, aniž by 

ublížil sobě či svému okolí, je třeba veškeré tyto činnosti vypsat spolu s ilustracemi i 

veškerými informacemi obsaženými v normě do návodů k údržbě a patřičně je oddělit. 

Mohou být doplněny o informace typu: 

 o povaze a čestnosti údržbářských úkonů, 

 preventivní údržbě, časových plánů údržby a kontrolách nutných pro bezpečnost, 

 bezpečnostním opatření, 

 pravidelné kontrole výstražných zařízení.[1] 
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Návody k údržbě a odstraňování poruch pro odborníky  

Tyto návody musí obsahovat tyto informace: 

 povahy a četnosti prohlídek, 

 bezpečnostní opatření a výstrahy při údržbě prováděné na zařízení za chodu nebo pod 

proudem, 

 informaci pro diagnostiku a identifikaci poruchových stavů, 

 instrukcí pro opravy a seřizování, 

 pravidelné kontroly výstražných zařízení.[1] 

5.11.1 Seznam náhradních částí 

Tento seznam poskytuje informaci o všech částech, které jsou potřebné pro provoz a 

údržbu. Měl by obsahovat tyto informace: 

 název části a identifikace ve tvaru, který bude používán v instrukcích návodu průběžně 

a při obchodních transakcích, 

 čísla typu části a čísla provedení dodavatele, jakož i název, referenční odkaz a čísla 

provedení značkových částí, pokud se liší od výše uvedených označení, 

 vyobrazení částí a její poloha, pokud možno v rozloženém schématickém pohledu, 

 doporučené množství náhradních částí a další. 

U specifických částí musí být vždy uveden jejich typ. Jedná se například o baterie 

nebo pojistky. Pokud lze části získat i u jiných firem, musí být vždy uvedeno jméno, adresa, 

telefonní číslo těchto firem.[1] 

5.12 Návody pro speciální zařízení  

Jedná se o návody, které se nepoužívají při běžném používání. Tyto návody by měly 

být odděleny od všeobecných návodů. Musí obsahovat informace o vzájemném propojení 

s příslušenstvím a jiným zařízením, také označení, odnímatelné součásti a speciálních 

materiálů.[1] 

Materiály 

V návodech musí být uvedeny informace o dodavatelích, od kterých lze získat 

speciální materiály. V případě potřeby musí být označeny spotřební materiály, čistící materiál, 

maziva a opravárenské soupravy.[4] 
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Návody pro opravu a výměnu částí 

Tyto návody musí obsahovat informace o opravě zařízení, výměně poškozené části, 

opotřebené či zastaralé. Jsou-li potřeba po výměně provést testy zařízení, je potřeba uvést 

veškeré podrobnosti o těchto testech.[1] 

Vyřazení/stažení produktu z provozu, likvidace a recyklace 

Je nutné, aby návod obsahoval informace, jak má uživatel zařízení stáhnout z provozu 

a jak má provést další kroky k jeho zničení.  

Při likvidaci produktu je nutno uvést potřebné informace k samostatnému zničení či 

v kombinaci, které musí dbát na bezpečnost k životnímu prostředí, pokud je to důležité.  

Pokud je nutná recyklace odpadových materiálů a jsou pro ni specifické postupy, musí 

být tyto postupy uvedeny v souladu s předmětovou normou. Pokud je specifikována nebo 

spolu s produktem dodána jakákoliv nebezpečná látka, musí být uvedeny informace o jejích 

základních složkách spolu se správnou likvidací dle právních požadavků.[1] 

5.13 Obsah, rejstřík a definice 

Číslování stránek 

Mají-li návody více jak jednu stránku, musí být číslovány. Také by každá stránka měla 

být označena celkovým počtem stránek například 1 z 10.[1] 

Obsah 

Pokud má návod více jak čtyři stránky je povinnost uvést obsah. Názvy uvedené 

v obsahu musí být totožné s názvy příslušných kapitol.[1] 

Rejstřík 

Pokud jsou návody delší a složité je nutné uvést rejstřík klíčových slov v abecedním 

pořádku a odkázat na obsah.[1] 

Seznam ovladačů 

U složitých zařízení je nutno uvést seznam použitých ovladačů a indikátorů jako 

například stupnice, měřidla či ruční ovladače.[1] 

Definice technických termínů 

Je nutné vysvětlení veškerých technickým pojmů a zkratek či termíny, které by mohly 

dospět až k nedorozumění, u kterých by se mohlo stát, že by je cílová skupina ihned nemusela 

pochopit.[1] 
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Definice značek 

Pokud značky a piktogramy nejsou na první pohled s určitostí jasné, musí být 

vysvětleny a to především v ohledu na bezpečnou funkci produktu.[1] 

Vysvětlení dohodnutého způsobu prezentace 

Veškeré prezentace produktu musí být v návodech náležité vysvětleny, pokud nejsou 

jednoznačně pochopitelné pro cílovou skupinu uživatelů, jako například specifický typ písma 

pro činnost, které má provádět uživatel nebo piktogramy určeny pro sdělení výstrahy.[1] 
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6 Zhotovování návodů k použití pro stanovené výrobky 

 U veškerých stanovených výrobků zákon stanoví dodat návod k použití v českém 

jazyce. Stanovené výrobky jsou takové, u kterých je nutné vydat prohlášení o shodě. Tyto 

návody pro stanovené výrobky musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, 

údržbu a způsob likvidace výrobku a další informace které jsou důležité pro užívání výrobku. 

V návodech musí být popsána rizika, která uživateli hrozí při užíváni výrobků a musí být 

uvedeny kategorie uživatelů, kterým hrozí nebezpečí při užívání daného výrobků a to 

především děti. Veškeré další náležitosti upravují příslušná nařízení vlády nebo normy. 

6.1 Vypracování návodů pro stanovené výrobky 

Jako příklad, jak se mají návody k použití pro stanovené výrobky vytvářet, je použito 

Nařízení č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení. 

 

Jazyk 

Návod k použití je nutno vypracovat v úředním jazyce, pokud je úředních jazyků více, 

může být vypracován ve více verzích pro členské státy Evropské unie. Ověřená verze výrobce 

se uvedou slova „původní návod k použití“.[10] 

 

Překlad 

 Pokud „původní návod k použití“ v úředním jazyku nebo jazycích země, neexistuje 

a má se zde strojní zařízení užívat, musí výrobce zajistit předklad do tohoto jazyka. Překlad 

může zajistit osoba uvádějící strojní zařízení do této oblasti. Na tomto překladu musí být 

uvedeno „překlad původního návodu k použití“.[10] 

 

Obsah návodů 

Obsah návodů musí zahrnout veškeré předpokládané použití strojního zařízení. Také 

musí zahrnovat všechna předvídatelné nesprávné použití daného strojního zařízení.[10] 
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Nekvalifikované použití návodu 

Pokud je předem známo, že návod bude využívat nekvalifikovaná obsluha, musí se 

brát v potaz úroveň obecného vzdělání a návod k použití se musí těmto osobám přizpůsobit. 

Je třeba přizpůsobit text a úpravu návodů k použití.[10] 

6.2 Obsah návodu pro stanovené výrobky 

Tento obsah návodů dle Nařízení č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na 

strojní zařízení lze použít od jednoduchých výrobků, ale také pro složitá strojní zařízení. Je 

nutné znát veškeré technické normy, technické dokumenty, české technické normy, 

harmonizované technické normy, určené normy apod., aby byl návod dobře sestaven a 

předcházelo se tím častým chybám, které mohou ohrozit zdraví a životy osob, škod na 

majetku a životním prostředí.[8] 

 Titulní list musí obsahovat název stroje, výrobní číslo, vyobrazení, výrobce, název 

dokumentu, datum vydání. 

 Další stranou je obvykle obsah, který může být i na konci návodu. 

 Úvod. 

 Určení stroje, včetně pracovních podmínek, odvozené varianty, zakázané činnosti se 

strojem. 

 Návod musí obsahovat základní údaje o bezpečnosti při práci se strojem, případně o 

požární bezpečnosti, hygieně při práci, ekologii a používání osobních ochranných 

prostředků; při obsáhlejším návodu na úvod jednotlivých kapitol, je-li to nutné, tyto 

údaje ještě doplnit. 

 Označení výrobku (výrobní štítek) a jeho umístění. 

 Bezpečnostní symboly (výstražné značky), jejich umístění, vysvětlení symbolu a 

upozornění, že tyto symboly je nutné udržovat na zařízení v čitelném stavu a kde je lze 

získat. 

 Ostatní symboly (např. ovládací prvky) na zařízení a jejich funkce. 

 Vhodné je (ale ne vždy nutné) uvedení technického popisu, zaručených funkčních, 

kvalitativních, výkonnostních a energetických parametrů a hlavní technické údaje 

včetně hluku. 

 Upozornění na rizika a sdělení jak jim předcházet, především u složitějších výrobků. 
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 Manipulace, balení, přeprava, příjem a skladování zařízení (pokud tyto činnosti 

nedělá specializovaná firma, nebo není zvláštní návod). 

 Umístění, prostředí, montáž, instalace, zapojení a počáteční seřízení (pokud tyto 

činnosti nedělá specializovaná firma nebo není zvláštní návod). 

 Používání – provoz – práce se strojem, pracovní podmínky, pracovní místa s 

obsluhou. 

 Seřizování, údržba, čistění, mazání a opravy zařízení s jejich termíny (pokud tyto 

činnosti nedělá specializovaná firma, nebo není zvláštní návod). 

 Demontáž a likvidace výrobku se zřetelem k bezpečnosti a ekologii – např. oleje apod. 

(pokud tyto činnosti nedělá specializovaná firma, nebo není zvláštní návod). 

 Závěrem je vhodné informovat uživatele o záruce, seznamu součástí a náhradních 

dílů, specializovaných opravnách, seznamu dodávané dokumentace, případně vše 

ještě.[2] 
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7 Zásady tvorby návodů k použití 

V této kapitole budou shrnuty zásady pro vytvoření návodů k použití pro ostatní i 

stanovené výrobky a jejich hlavní rozdíly. 

7.1 Stanovené a ostatní výrobky 

Je důležité mít dostatek znalostí pro určení rozdílu, zda je výrobek stanovený či 

nikoliv.  Pokud výrobce nemá dostatečné znalosti, může se s tvorbou obrátit na ÚMNZ nebo 

na některou z autorizovaných osob, aby určil, zda je výrobek stanovený. 

7.2 Prezentace návodů k použití 

Aby byl návod k použití vytvořen správně, je nutné používat zásady komunikace. 

Jedna z nejdůležitějších a nejzákladnějších činností osob odpovědných za návrh je, že musí 

mít na paměti postupný předpokládaný sled událostí při použití produktu, kdy uživatel by 

měl: „Napřed číst a potom jednat“. Produkty u kterých je potřeba rychle jednat, je důležité, 

aby návody byly snadno čitelné a pochopitelné a dostupné při krizových situacích.[2] 

7.3 Tvorba návodů k používání 

V první řadě je za návod k použití vždy zodpovědný výrobce. Provozovatel či 

montážní organizace mají možnost si návody vypracovat sami. K vytvoření návodů však 

může pověřit osobu, která se tímto specializuje a to za úplatu. Žádný zákon neuvádí, že 

návody musí zpracovávat osoba se zvláštní specializací, ale bez potřebných znalostí a 

zkušeností nelze návod vytvořit kvalitně. V mnoha případech nekvalitně odvedené práce 

může ohrozit život i zdraví spotřebitele.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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7.4 Varování 

V návodech by měla být umístěna varování, na které by měl uživatel dbát a dávat si 

pozor, jako například upozornění, že je nutno si před použití výrobků dobře pročíst návod 

k použití, aby nedošlo k chybnému použití výrobku.  

 

 

 

 

 

Také se může jednat o výstražné symboly, které spotřebitele upozorňují na části 

v návodech, které by neměl přehlédnout, viz Příloha č. 1.  

 

 

 

7.5 Bezpečnostní pokyny 

Bezpečnostní pokyny by měly popsat signální slova vyskytující se v návodu k použití. 

Signální slova určí úroveň nebezpečnosti. Pokud hrozí významné nebezpečí, je nutno použít 

slovo „nebezpečí“. V případě, kdy hrozí menší nebezpečí, použije se slovo „varování“. Jak by 

měly takové pokyny správně vytvořeny, znázorňuje následující obrázek.[14]  

Obrázek 1 - Varování v návodech použití [autorka ] 

Obrázek 2 - Výstražný symbol [ autorka ] 
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7.6 Barevnost 

Barevnost v návodech je užívána podle všeobecně známých pravidel. Červená je 

zákaz, modrá je příkaz, žlutou znamená výstraha a zelená bezpečí. Je nutné, aby stanovené 

barvy byly shodné pro různé instrukce v celém návodu.[2]  

7.7 Struktura sdělovaných informací 

Jednou z nejdůležitějších zásad je zajistit, aby si uživatel první přečetl jednotlivé 

postupy uvedené v návodu a až následně je aplikoval. Návod by měl obsahovat postup krok 

za krokem a také ho měl uživatel dodržovat. Tyto postupy je pro ulehčení možno doplnit 

ilustracemi, tabulkami a grafy. Návod musí uživateli odpovědět na otázky typu kde, kdo, co, 

kdy, jak a proč.[2]  

7.8 Doplňující informace  

Návody k použití jsou často obsáhlé a nepřehledné. Pokud se jedná o složitý výrobek, 

existuje dnes možnost dát doplňující informace na internet, jedná-li se například o obrázky, 

videa i doplňující text. 

Obrázek 3 - Bezpečnostní pokyny [autorka ] 
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7.9 Technické specifikace výrobku 

Návody k použití by pro stanovené výrobky měly vždy obsahovat technické 

specifikace výrobku. Technické specifikace výrobku jsou technické požadavky, které jsou 

zahrnuty v normách. Do těchto požadavků spadá například jakost výrobku, bezpečnost 

výrobku, zkoušení výrobku, užitné vlastnosti výrobku, název, balení a značení výrobků. 

Technické požadavky na výrobky v české republice upravuje zákon č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.[6]  

7.10 Slovní zásoba  

Text návodů k použití musí být snadno pochopitelný pro laickou veřejnost. Veškeré 

technické termíny musí být vysvětleny. Věty by měly být jednoduché, stručné, srozumitelné, 

obsahující pouze jeden, snadno pochopitelný příkaz. Na příkazy by měl být použit 

rozkazovací způsob a nejvhodnějším způsobem pro sestavení příkazu, je použit vždy kladné 

věty.[2] 

7.11 Umístění návodu k použití 

Návod k použití můžeme k výrobku umístit třemi způsoby a to buď v doprovodném 

materiálu, na samotném výrobku nebo na obalu výrobku. Kam dodavatel návod umístí, se 

rozhodne podle mnoha specifikací a to například podle druhu nebezpečí, tvaru, druhu a 

velikosti výrobku. Vždy se musí klást důraz na prostředí, ve kterém bude výrobek užíván, na 

činnost, ke které je určen a době životnosti toho výrobku.[2] 

 

7.12 Kontrola návodů k požívání  

Zda jsou výrobky vybaveny návody v českém jazyce a srozumitelnost těchto návodů 

kontroluje Česká obchodní inspekce, která může dodavatelům udělit pokutu až do jednoho 

milionu korun.[5]  

Spotřebitel se může obrátit při nedostatečně zpracovaném nebo dokonce chybějícím 

návodem na českou obchodní inspekci, která prošetří stížnost spotřebitele a následně je 

oprávněna udělit prodávajícímu sankci a to nabízí-li prodávající výrobky bez návodů k použití 

a správné údržbě v českém jazyce.[3]  

http://www.mpo.cz/dokument85417.html
http://www.mpo.cz/dokument85417.html
http://www.mpo.cz/dokument85417.html
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7.13 Nezávislé zhodnocení návodu k použití výrobku 

Existují dvě metody pro správné zhodnocení návodů k použití z hlediska jeho 

bezpečnosti a správného použití. 

První možnosti jak posoudit návod k použití je zadat posouzení nezávislému 

expertovi, který není s výrobcem ve styku. Druhou možností je vytvořit skupinu spotřebitelů. 

Podstatou této skupiny je zhodnotit, jak jim návod ulehčil užívání či jaké nedostatky v něm 

pocítili. Výrobce se tak může orientovat na určitou skupinu uživatelů, jako jsou například 

postižení, barvoslepost atd. Je důležité, aby výrobce dbal i na podněty, kdy byl návod 

nedostatečný nebo nepředpokládal o veškerých chybných užití, které při posuzování 

nastaly.[2]  
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8 Chyby v návodech k použití 

Většina výrobků, které výrobci uvádějí na trh ve vyspělých zemích jsou na vysoké 

úrovni bezpečnosti, ale přesto mohou některé produkty způsobit poškození zdraví člověka, 

životního prostředí nebo majetku. Tento nedostatek bezpečnosti je možné vysvětlit několika 

způsoby: 

 zvyšuje se složitost výrobků (neustálý pokrok technologií), 

 tlak na snižování nákladů v průběhu vývoje výrobku způsobené konkurencí, 

 nové technologie, které jsou na trh uvedeny dříve, než jsou veškeré funkce známé, 

 výrobky jsou používány jiným způsobem, než se původně očekávalo.  

 

Nejběžnější chybou převážně u dováženého zboží jsou nepřeložené návody k použití a 

to obvykle v angličtině, němčině a francouzštině. Návod je často přeložený nesprávně a 

nesrozumitelně, jelikož se často stává, že firmy nechávají návody přeložit přes překladatelské 

servery a zpětná vazba, zda je návod přeložen správně už mnohdy neproběhne. Počítače 

překládají pouze slova, ale u významu vět častokrát selžou, viz Příloha č. 2. Jako příklad je 

možno uvést rozdíl mezi „škrticí klapkou“ a plynovou pákou“, kde v překladu do anglického 

jazyka je pro obojí jeden význam a to „throttle“.[5]  

Pokud se jedná o složitější výrobek, může se stát, že návod je velice obsáhlý nebo 

naopak jsou v něm jen opravdu základní informace o výrobku. Velice často se stává, že po 

překladu návodu k použití do českého jazyka jsou návody méně obsáhlé než originální 

verze.[5]  

Nejvíc problematické je určit, zda produkt může být využit jinými způsoby, než bylo 

původně zamýšleno. Existuje obrovský rozdíl mezi úmyslným nesprávným použitím výrobku 

a nesprávným použitím vzhledem k nepochopení správného použití výrobku. To může být 

způsobeno, že uživatel neporozuměl správně návodu k použití. Samotnou výzvou je docílit 

toho, aby si uživatelé návod vůbec přečetli. Je důležité si uvědomit, že co výrobce uvedl či 

neuvedl v návodu k používání, musí být zahrnuto do analýzy rizik. Návod k použití může 

zahrnovat jednoduchá varování nebo prohlášení a tím snadno předejde chybnému použití. 

K určení výskytu nebezpečných událostí mohou pomoct statistické údaje nehod, které se staly 

v historii a následně tyto škody odstranit nebo zmírnit.[7]  
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8.1 Chyby v návodech u stanovených výrobků - strojní zařízení 

Tato kapitola poukazuje na časté chyby vyskytující se v návodech k použití u strojních 

zařízení. Technické požadavky na strojní zařízení jsou vymezeny v Nařízení vlády č. 

176/2008 Sb.  

 není uvedeno výrobní číslo stroje nebo je chybné, viz Příloha 2 a 3, 

 upozornění na nesprávné způsoby používání, 

 zakázané používání stroje, 

 upevnění stroje při nedostatečné stabilitě, 

 druh a četnost prohlídek a údržby, 

 stanoviště obsluhy (pracovní místo); 

 bezpečnostní pokyny od montáže, manipulace, uvádění do provozu, používání, údržby 

až po demontáž; 

 informace o emisi hluku, je-li požadovaná.[2]  
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9 Závěr  

V závěru této bakalářské práce bude shrnut hlavní rozdíl pro vytvoření návodu 

k použití mezi výrobkem a výrobkem stanoveným. Dále byly popsány nejčastější chyby, které 

se vyskytují v návodech k použití a vytyčeny hlavní zásady. 

Pokud je výrobek stanovený, musí se řídit pokyny k tvorbě návodů, které uvádějí 

nařízení vlády vztahující se k zákonu 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření návodů 

k použití pro ostatní výrobky se řídí zákonem č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a 

o změně některých zákonů, ke kterému se vztahuje norma ČSN EN 62079. Tato norma 

popisuje nezávazná pravidla pro vytvoření návodů k použití. Vytvoření návodu k použití pro 

stanovené výrobky je mnohem složitější, kromě prohlášení o shodě je potřeba do návodů 

k použití dodat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace 

výrobku a další informace které jsou důležité pro užívání výrobku. 

Zásad pro vytvoření návodů k použití je mnoho. Uživatel by vždy měl návod k použití 

nejprve prostudovat a následně jednat. Do návodů mohou být vložena varování, která 

uživatele upozorní, že je nutno si návod přečíst před užitím výrobku a tím předejít chybnému 

použití. Také je nutno poukázat na zvýšená nebezpečí, která by uživatel neměl přehlédnout. 

Na tyto nebezpečí je možno použít varovný symbol, který na toto nebezpečí upoutává 

pozornost a uživatel jim nadále bude přikládat větší význam. Návod může být rozdělen do 

různých oddílu i barevně. Podle všeobecně známých pravidel je možno poukázat například 

červenou barvou na zákaz či zelenou na bezpečí. V celém návodu by měla být následně 

barevnost dodržována, aby nedošlo k mylnému pochopení. 

Návody musí být srozumitelné, snadno pochopitelné a veškeré odborné pojmy 

vysvětleny. Postupy by měly být sepsány "krok za krokem", pro ulehčení je možno použít 

ilustrace, tabulky a grafy. Pokud je návod příliš obsáhlý, je vhodné dodat doplňující 

informace na internet, jako například doprovodné texty nebo videa. 

Dodavatelé by měli mít dostatečné znalosti, aby byl návod sestaven správně a nedošlo 

tak k nepochopení či špatnému užívání výrobku. Pokud dodavatel tuto skutečnost podcení, 

může se výrobek trvale poškodit nebo dojít k újmě na zdraví uživatele, životním prostředí či 

majetku. 
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Poslední část bakalářské práce se věnuje chybám v návodech. Nejčastější chyby 

v návodech pro výrobky je, že návody jsou dodány nepřeloženy v původním znění nebo chybí 

úplně. Často se stává, že překlad návodů je sepsán krkolomným způsobem a to díky 

automatickým překladačům jsou naprosto bez smyslu. U stanovených výrobků bývá 

neuvedeno výrobní číslo stroje nebo není shodné s výrobním číslem, které je uvedeno na 

výrobku samotném a to z důvodu, že dodavatelé mají jednotný návod, který přikládají ke 

všem typům výrobku. Viz příloha 2 a 3. 

Bez správně zpracovaného návodu k použití nemůže být výrobek používán bezpečně a 

z tohoto důvodu dochází k úrazům. Správný postup tvorby návodů k používání je důležitý pro 

bezpečné používání výrobku. 
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