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1  Úvod 

Jednotný vnitřní evropský trh je jádrem současné Evropské unie. Jednotný vnitřní trh 

je založen na čtyřech základních svobodách pohybu. Jedná se o svobodu pohybu zboží, osob, 

služeb a kapitálu. Důvodem pro zavedení jednotného vnitřního trhu je zvýšení objemu 

obchodu mezi jednotlivými členskými státy EU [5]. 

V roce 1957 bylo po podpisu Římských smluv založeno Evropské hospodářské 

společenství. Zakládajícími členy byla Francie, Německá spolková republika, Itálie a státy 

Beneluxu. Cílem Evropského hospodářského společenství bylo vytvoření jednotného 

společného trhu, který by pomohl zvýšit hospodářský růst zakládajících zemí. Do konce 60. 

let se podařilo Evropskému společenství eliminovat všechny kvóty a tarify pro obchod mezi 

členskými zeměmi. Také sjednotit cla na zboží dovezené z třetích států. Hlavním problémem, 

který brzdil další rozvoj jednotného trhu, byly rozdílné hygienické, technické, či daňové 

předpisy v jednotlivých členských státech. Západní Evropu v 70. letech postihla hospodářská 

recese a prohlubování jednotného trhu se zastavilo [5]. 

Od poloviny 80. let se začal uplatňovat tzv. nový přístup. Nový přístup znamenal, že 

se výrobky začaly členit do dvou kategorií a to na: stanovené výrobky a nestanovené výrobky. 

Rozdělení do kategorií bylo provedeno z důvodu vyšší nebezpečnosti stanovených výrobků, 

proto jsou na ně kladeny vyšší požadavky z hlediska bezpečnosti. Stanovené výrobky musely 

splnit základní požadavky na bezpečnost spotřebitele, ochranu zdraví a životního prostředí. 

Výrobce stanoveného výrobku musí zajistit, aby stanovené výrobky při uvádění na trh nebo 

do provozu splňovaly vlastnosti specifikované v příslušném nařízení vlády, popřípadě v 

jiných technických předpisech, a tak prokázat shodu s danými předpisy. Výsledkem 

posouzení shody výrobku s předpisy (certifikace) je označení výrobku logem CE (Conformité 

Européenne) viz Obrázek 1 Logo CE. Všechny výrobky uváděné na trh musí být bezpečné a 

to jak stanovené, tak i nestanovené výrobky [5, 6, 7]. 

 

Obrázek 1 Logo CE [7] 
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Certifikace však není povinná u tzv. nestanovených výrobků, někdy dokonce existují 

pochybnosti, zda se tyto výrobky vůbec certifikují a pokud se certifikují tak za jakých 

podmínek. Zdali je uznávána tato dobrovolná certifikace pouze v daném státě, či Evropské 

unii, nebo dokonce v celém světě. Tato diplomová práce má za úkol zjistit uznávání 

dobrovolné certifikace pro zajištění bezpečného používání výrobků ze zemí EU a mimo státy 

EU. Její součástí je praktická aplikace na jeden konkrétní výrobek: dopravníkový pás. 
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2 Evropská unie 

Evropská unie je ojedinělé hospodářské a politické společenství 28 evropských zemí 

s cca 508 miliony obyvatel (přibližně 7,3% veškeré populace), jejichž území tvoří dohromady 

velkou část evropského kontinentu viz Obrázek 2 Mapa Evropské unie [1]. 

 

 

Obrázek 2 Mapa Evropské unie [3] 

Základním principem fungování Evropské unie je sdílení pravomocí, které měly v 

kompetenci dříve jednotlivé členské státy. Za tímto účelem vznikaly společné instituce. Jádro 

institucionálního rámce tvoří sedm orgánů Evropské unie, které jsou vyjmenovány v čl. 13 

Smlouvy o Evropské unii a dále v kapitole 3.3. Evropská unie disponuje pouze svěřenými 

právy členských států, není tedy federací [3]. 

  



4 

 

2.1 Jednotný vnitřní trh EU 

V roce 1957 byly podepsány tzv. Římské smlouvy: smlouvu zakládající Evropské 

hospodářské společenství (EHS) a smlouvu zakládající Evropské společenství pro atomovou 

energii, jež nabyly platnosti 1. ledna 1958. Smlouvy se staly později základem pro evropskou 

integraci. Dominantním úkolem zakladatelských států (Francie, Spolková republika 

Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko) bylo vytvoření jednotného vnitřního 

trhu [2]. 

Prvotní cílem vnitřního trhu bylo vytyčení takových podmínek, aby obchod mezi 

členskými zeměmi probíhal bez ohledu na hranice mezi nimi. Aby obchod byl tak volný jako 

uvnitř samotného státu. Pouze ve vybraných případech měla členská země právo zakázat 

dovoz nebo transit zboží a to pouze v těchto případech: když takový dovoz mohl ohrozit 

zdraví, bezpečnost nebo mravnost občanů [2]. 

Nejtěžšími překážkami se staly:  

1. Rozdíly národních sazeb daně z přidané hodnoty. 

2. Nejednotné národní technické požadavky, které se týkaly průmyslových výrobků a 

potravin, požadavky které měly zabránit možným rizikům pro zdraví a bezpečnost 

uživatele.  

Kvůli těmto překážkám se zastavovalo zboží na hranicích a podrobovalo se kontrole. 

Odstranění cel a kvót (vytvoření celní unie) bylo docela jednoduchou záležitostí, takže 

přestaly bránit v obchodu již v roce 1968. Hlavní překážkou však byly rozdílné domácí 

předpisy, jimž musí dovážené zboží odpovídat [2]. 

Existují dva postupy, jak zajistit na vnitřním trhu pohyb zboží: 

1. I přes rozdíly v národních předpisech nebránit vzájemnému obchodu – členské 

země si budou vzájemně uznávat odlišné technické požadavky na různé zboží, 

2. V případě že, jsou rozdíly technických požadavků tak vysoké a země trvají na 

jejich dodržování, je řešení ve sjednocení (harmonizaci) rozdílných předpisů. 

Důležitým krokem pro zavedení vzájemného uznávání výrobků přispěl Evropský 

soudní dvůr svým rozhodnutím z roku 1979. Jednalo se o to: Zda Německo (nebo jakákoliv 

jiná země) může zakázat dovoz francouzského likéru (nebo jiného libovolného výrobku) jen 

z toho důvodu, že neodpovídal německým předpisům pro tento druh nápoje. Od dob 
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rozhodnutí platí že, výrobek uvedený na trh v jednom členském státě musí mít volný přístup i 

na trhy všech ostatních členských zemí EU, bez ohledu na to, zda odpovídá předpisům 

členských států [2]. 

V minulosti se s ohledem na ochranu spotřebitele volil u vybraných výrobků tzv. starý 

nebo sektorový přístup. Ten se týkal pouze omezeného počtu výrobků (potraviny, lěčiva, 

motorová vozidla, chemických výrobků), takových, které mají bezprostřední vliv na veřejné 

zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Bohužel velmi dlouhé projednávání společných standardů 

komplikovalo život výrobcům a vývozcům a při stálém přílivu nových výrobků se stalo 

neudržitelným [2]. 

Nový přístup se uplatňuje od poloviny 80. let a spočívá v tom, že směrnice pro velké 

skupiny výrobků – tzv. stanovené výrobky určí pouze omezený počet požadavků na veřejné 

zdraví, bezpečnost spotřebitele a ochrany životního prostředí [2]. 

Existují dvě sféry výrobků a to: stanovené a nestanovené výrobky. 

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

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

výtahy…). Výrobce, dodavatel či importér má za povinnost prokázat, že výrobek odpovídá 

základním předpisům směrnice, musí tzv. certifikovat výrobek. Certifikace prokazuje shodu 

výrobku s požadavky směrnic a technických požadavků. Nestanovené jsou všechny ostatní 

výrobky a certifikace v této sféře není povinná, ale je tzv. dobrovolná. 

V polovině 80. let Evropská komise oznámila, že Evropa zaostává za USA i za 

Japonskem a že je zapotřebí vybudovat lepší konkurenční prostředí. V roce 1986 podepsaly 

členské státy tzv. Jednotný Evropský akt, ve kterém se zavázaly vykonat do roku 1992 více 

než 300 opatření, která by pomohla odstranit bariéry pro vznik volného trhu. 1. ledna 1993 

byl jednotný vnitřní trh Evropské unie formálně zaveden [5]. 

2.1.1 Principy vnitřního jednotného trhu 

Evropský jednotný vnitřní trh je založen na těchto principech viz                 Obrázek 3 

Principy jednotného vnitřního trhu: 

http://evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=5&tema=128
http://evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=4&tema=121
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 Volný pohyb zboží - Zboží je dovoleno prodávat ve všech státech EU. Zboží z 

ostatních členských zemí nesmí být znevýhodňováno oproti výrobku 

domácímu clem či speciální daní [5]. 

 volný pohyb osob - Občana EU má právo volně cestovat, usazovat se a začít 

podnikat v ostatních zemích EU. Některé státy jako Německo či Rakousko si 

po přistoupení nových členů do EU, vymohl „přechodné období“, během 

kterého v nich občané z nových členských států nedostanou povolení pracovat. 

Občan má právo volit do Evropského parlamentu a do místních zastupitelstev. 

Cestování uvnitř Evropské unie upravuje Schengenská smlouva, která 

odstranila hraniční kontroly mezi jednotlivými státy Unie. Smlouvu 

nepodepsaly tyto státy: Kypr, Velká Británie a Irsko. Do Schengenského 

systému se naopak zapojilo Švýcarsko, Norsko a Island [5]. 

 

 volný pohyb služeb - Umožňuje společnostem nabízet své služby i v ostatních 

členských státech. Jde například o bankovnictví, pojišťovnictví či kadeřnictví. 

Volný pohyb služeb však stále naráží na celou řadu bariér a ze všech čtyř 

základních volných pohybů je nejméně funkční [5]. 

 

 volný pohyb kapitálu - Hmotný majetek i finanční kapitál se mohou volně 

pohybovat po členských zemích Evropské unie. Občané evropské unie mohou 

využívat finančních služeb v jakémkoliv jiném členském státě. Volný pohyb 

kapitálu je naprosto nezbytný předpoklad pro umožnění výše jmenovaných tří 

volných pohybů. Je základním nástrojem jednotného trhu [5]. 

                 Obrázek 3 Principy jednotného vnitřního trhu 
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2.2 Politika Evropské unie  

Smlouva o Evropské unii otevírá novou etapu evropské integrace, neboť umožňuje 

zahájit politickou integraci. Vytváří Evropskou unii spočívající na třech pilířích: Evropských 

společenstvích, společné zahraniční a bezpečnostní politice a policejní a justiční spolupráci v 

trestních věcech viz Tabulka 1 Politika Evropské unie. Smlouva zavádí evropské občanství, 

posiluje pravomoci Evropského parlamentu a zakládá hospodářskou a měnovou unii [8]. 

Tabulka 1 Politika Evropské unie [3] 

Politika Evropské unie – „Tři pilíře“ 

I. Evropská společenství 
II. Společná zahraniční 

a bezpečnostní politika 

III. Policejní a justiční 

spolupráce 

 Společná zemědělská polit. 

 Hospodářská a měnová 

unie 

 Celní unie a Společný trh 

 Společná obchodní politika 

 Regionální a strukturální 

politika 

 Dopravní politika 

 Sociální politika 

 Schengenský prostor 

 Občanství EU 

 Vědecko-výzkumná politika 

 Politika hospodářské 

soutěže 

 Ekologická politika 

 Politika ochrany spotřebitele 

 Vzdělání a kultura 

 Společná rybolovná politika 

 Azylová a přistěhovalecká 

politika 

Zahraniční politika: 

 Spolupráce v zahraniční 

politice 

 Dodržování míru 

 Volební pozorovatelé 

 Lidská práva 

 Demokracie 

 Rozvojová pomoc 

Bezpečnostní politika: 

 Evropská bezpečnostní 

politika 

 Evropské síly rychlé 

reakce 

 Odzbrojování 

 Pašování drog a obchod se 

zbraněmi 

 Obchod s lidmi 

 Terorismus 

 Zločiny proti dětem 

 Organizovaný zločin 

 Korupce 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Politika_Evropsk%C3%A9_unie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_pil%C3%AD%C5%99e_Evropsk%C3%A9_unie
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První pilíř – Evropská společenství 

  I. pilíř – Evropská společenství – představuje nejstarší a nejsilnější pilíř EU. 

Hlavními nástroji jsou:  

a) vznik jednotného vnitřního trhu, 

b) vytváření hospodářské a měnové unie, 

c) společné politiky v oblasti zahraničního obchodu, 

d) zemědělství a dopravy, 

e) záležitosti azylové a přistěhovatelské politiky, 

f) celní spolupráce a soudní spolupráce v občanskoprávních věcech. 

Evropská společenství představovala tři společenství:  Evropské hospodářské 

společenství (EHS), Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Evropské společenství pro 

atomovou energii (Euratom), založené podepsáním Římských smluv roku 1957. Od roku 

1965 běžně nazývány jako Evropská společenství [4].   

První pilíř má nadnárodní charakter, dle smlouvy může být většina rozhodnutí 

přijímána tzv. kvalifikovanou většinou. Důležitá rozhodnutí však musí být schválena 

jednomyslně. [4]   

Druhý pilíř – Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

Má mezivládní charakter – rozhodovací i výkonné pravomoci zůstávají v rukou 

členských zemí, o většině záležitostí se rozhoduje jednomyslně, hlavním rozhodovacím 

orgánem je Rada EU, vytváří společnou obrannou politiku [4].   

Třetí pilíř – Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech 

Opět mezivládní charakter, v jeho rámci je nejdůležitějším orgánem Rada EU, 

spolupráce policejních, celních a justičních orgánů členských zemí, spolupráce 

prostřednictvím agentur Europol a Eurojust, postupná harmonizace trestního práva [4]. 
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2.3 Základní orgány EU 

Základní instituce Evropské unie jsou tři: Evropská komise - Rada EU - Evropský 

parlament, který doplňuje Evropský soudní dvůr [9]. 

Komise navrhuje a zajišťuje uplatňování přijatých opatření, Evropský parlament 

spolurozhoduje, doporučuje a kontroluje. Rada Evropské unie rozhoduje a Soudní dvůr 

Evropské unie řeší spory [9]. 

Strukturu doplnila v roce 1974 Evropská rada, jež je vrcholným politickým orgánem 

určujícím strategii dalšího vývoje Unie dále vymezující politické priority  a zároveň je 

i neformálním arbitrem případných institucionálních sporů. Institucionálnímu trojúhelníku 

jsou nápomocny poradní instituce - Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů [9]. 

Pravomoci a úkoly institucí EU, stejně jako pravidla a postupy, kterými se musí řídit, 

stanovují základní smlouvy Unie. Existence institucí EU je přímo zakotvena v čl. 13 Smlouvy 

o Evropské unii (po revizi Lisabonskou smlouvou). Činnost institucí dále upravují příslušná 

ustanovení Smlouvy o fungování EU [9]. 

Evropská rada  

Složena z  nejvyšších představitelů členských států, kteří na pravidelných zasedáních 

určují směřování politiky Evropské unie a dávají podněty k jejímu rozvoji [9]. 

Rada EU 

Rada EU zastupuje členské státy. Ministři vlád členských zemí projednávají konkrétní 

politické kroky v oblastech působnosti svých resortů. Mimo pravidelné schůzky ministrů a 

jejich náměstků Radě napomáhá na pracovní úrovni Výbor stálých zástupců [9]. 

Evropská komise  

Instituce podporující obecný zájem Evropské unie. Oplývá mnoho funkcemi - zejména 

navrhuje právní akty, pod kontrolou Soudního dvora dohlíží na uplatňování práva Unie, plní 

rozpočet a řídí programy Unie [9]. 

Evropský parlament 

 Zastupuje občany Evropské unie. Od roku 1979 jsou europoslanci voleni v přímých 

volbách. Společně s Radou EU je legislativní institucí, jež se podílí na schvalování právních 
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aktů, které se dále realizují v členských státech EU. Dále vykonává rozpočtové a kontrolní 

funkce [9]. 

 

Soudní dvůr Evropské unie 

Zajišťuje výklad a aplikaci evropského práva v členských státech EU a rozhoduje ve 

vymezených případech o žalobách a otázkách aplikace a interpretace evropského práva. Od 

roku 1989 je k Evropskému soudnímu dvoru připojen Tribunál, jehož hlavním cílem vzniku 

bylo zmírnit přetížení Soudního dvora převzetím části jeho agendy, zejména individuálních 

podnětů. Smlouva rovněž umožňuje zřizovat specializované soudy - v roce 2005  vznikl Soud 

pro veřejnou službu EU, jenž se zaměřuje na řešení sporů mezi Institucemi EU a jejich 

zaměstnanci [9]. 

2.4 Evropské právo 

Primární právo EU se skládá především ze smluv EU ale i dalších úmluv, které jsou 

zveřejněny v Úředním věštníku Evropské unie. Jedná se o dohody, které byly uzavřeny mezi 

vládami členských zemí. Dohody musí být ratifikovány parlamenty členských států, stejně 

jako všechny jejich případné změny. Evropské právo má přednost před národním právem 

členských zemí [10]. 

Hlavním cílem Smlouvy o fungování Evropské unie a předcházejících smluv je 

postupná integrace evropských států a vytvoření společného trhu založeného na čtyřech 

svobodách pohybu (zboží, osob, kapitálu a služeb) a na postupném sbližování hospodářských 

politik [11]. 

Pro dosažení tohoto cíle se členské státy zřekly části své suverenity a udělily orgánům 

EU pravomoc přijímat právní předpisy (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a 

stanoviska) [11]. 

Sekundární právo je třetím důležitým zdrojem práva Unie, po smlouvách (právo 

primární) a mezinárodních dohodách. Mezi sekundární právo patří závazné (nařízení, 

směrnice a rozhodnutí) a nezávazné (usnesení, stanoviska) právní akty uvedené ve Smlouvě o 

fungování EU, nýbrž také celá řada dalších aktů, jako jsou například vnitřní předpisy institucí 

a akční programy [11].  
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2.4.1 Rozdělení sekundárního práva EU 

Právní akty tvoří zákony, nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a také 

stanoviska. 

Zákony (acts) 

Nejvyšší právní dokumenty EU, všechny členské státy EU jsou povinny je převzít 

v celém rozsahu [11]. 

Nařízení (regulations) 

Nařízení EU přijímá buď Rada Evropské unie společně s Evropským parlamentem, 

nebo pouze Evropská komise sama. Nařízení je obecný akt, jenž je závazný v celém svém 

rozsahu [12]. 

U směrnic a rozhodnutí je dáno, kterým státům jsou určena, zato nařízení platí pro 

všechny členské státy [12]. 

Nařízení je použitelné přímo, to znamená, že jeho ustanovení mají v členských státech 

ihned stejnou platnost jako vnitrostátní předpisy, a to bez dalšího zásahu vnitrostátních orgánů 

[12]. 

Směrnice (directives) 

Evropská směrnice stanoví cíle, jichž členské státy mají dosáhnout, a zároveň jim k 

dosažení poskytuje možnost výběru prostředků. Směrnice může být určena jak jednomu 

členskému státu, tak více nebo všem členských státům. Aby se zásady stanovené ve směrnici 

mohly projevit v životě občanů, musí vnitrostátní zákonodárce přijmout vnitrostátní 

transpoziční právní akt, který vnitrostátní právní předpisy přizpůsobí cílům stanoveným ve 

směrnici [13]. 

Směrnice stanoví konečné datum pro její provedení do vnitrostátního práva: při 

provádění směrnice mají členské státy dostatečnou volnost, jež jim umožňuje zohlednit 

národní specifika. Směrnice musí být realizovaná do vnitrostátního práva ve lhůtě stanovené 

směrnicí [13]. 

Směrnice se používá k harmonizaci vnitrostátních právních předpisů, zejména k 

vytvoření jednotného trhu (např. ke stanovení normy týkající se bezpečnosti výrobků) [13]. 
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Rozhodnutí (decisions) 

Rozhodnutí evropské instituce rozhoduje o zvláštních případech a přijímá ho buď 

Rada Evropské unie nebo Rada Evropské unie společně s Evropským parlamentem, či 

Evropská komise [14]. 

Prostřednictvím rozhodnutí můžou instituce vyžadovat, aby se členský stát nebo občan 

Evropské unie zdržel jednání, mohou mu udělit práva nebo uložit povinnosti. 

Rozhodnutí je individuální, pro každé rozhodnutí je třeba stanovit, komu je určeno, 

čímž se liší od nařízení. Je závazné v celém rozsahu [14]. 

Doporučení a názory (recommendations and opinions) 

Doporučení a názory nejsou závazné. Pouze doporučují postup či chování v určitých 

situacích. Závazné jsou pouze doporučení v oblasti dohod EU pro ocel a uhlí [15]. 

2.4.2 Označení a zveřejňování dokumentů ES 

Právní předpisy ČR vycházejí ve Sbírce zákonů ČR. Dokumenty ES jsou 

zveřejňovány v Úředním věstníku (Official Journal). Systém označení právních předpisů EU 

je velmi komplikovaný a nejednotný [16]. 

Úřední věstník 

 Právní dokumenty Evropské unie jsou zveřejňovány v Úředním věstníku.  

 Vychází téměř každý pracovní den ve všech úředních jazycích EU.  

Stejně jako v ČR existuje Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv a dohod, 

existuje několik řad Úředního věstníku: 

 řada L (Legislation) obsahuje směrnice, nařízení, rozhodnutí, 

doporučení a další předpisy, 

 řada C (Information, notices and preparatory acts) obsahuje různé 

informace, oznámení a přípravné akty, 

 řada S (Suplements) obsahuje vyhlášení veřejných zakázek v zemích 

EU, 

 řada A (Annex) obsahuje přílohy [16]. 
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Eur-lex 

Systém Eurlex je oficiální sbírkou právních předpisů Evropské unie (řada L), a také 

dalších úředních dokumentů orgánů, insitucí a agentur EU (řada C a její dodatky). Od 1. 5. 

2004 jsou zde veškeré nové dokumenty publikovány i v češtině. S platností od 1. července 

2013 je Úřední věstník EU vydávaný v elektronické podobě autentický a právně závazný 

[16, 31]. 

Stránky EUR-Lex poskytují ve všech úředních jazycích EU bezplatný přístup k: 

 Úřednímu věstníku Evropské unie 

 právu EU (smlouvám, směrnicím, nařízením, rozhodnutím, konsolidovaným 

právním předpisům a dalším dokumentům EU) 

 přípravným aktům (návrhům právních předpisů, zprávám, zeleným a bílým 

knihám atd.) 

 judikatuře EU (rozsudkům, usnesením atd.) 

 mezinárodním dohodám 

 dokumentům ESVO 

 dalším veřejným dokumentům 

Webové stránky Eur-lexu najdete na této adrese:  

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html [31] 

Starší dokumenty vydané před vstupem ČR do EU nejsou česky k dispozici. Naše 

vláda nezajistila překlad všech platných předpisů ES, stav se průběžně pomalu 

zlepšuje. Některé dokumenty je možné zobrazit pouze slovensky, všechny anglicky či 

francouzsky. Hledání konkrétního předpisu na Eur-lexu není nejsnazší, protože databáze 

obsahuje okolo 3 600 000 dokumentů vydaných od roku 1951 a denně se aktualizuje a 

každoročně se toto číslo zvýší o cca 15 000 dokumentů [16]. 

Řada S, ve které jsou publikovány veřejné zakázky, je součástí informačního systému 

TED [16]. 

Číslování dokumentů 

Podobně jako při číslování českých právních předpisů i v EU se používá rok a číslo 

oddělené lomítkem „/“. U evropských předpisů je ale označení zkomplikováno tím, že 

směrnice a rozhodnutí se označuje rok/číslo, zatímco nařízení číslo/rok. Rok se jednou 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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označuje pouze dvoumístně a jindy čtyřmístně. Ze samotného čísla tedy nelze spolehlivě 

vyčíst, o jaký dokument se jedná, např. 84/93 – mohlo by se jednat o dokument č. 93 z roku 

1984 nebo č. 84 z roku 1993 – oba dokumenty existují. Z tohoto důvodu je nutné vždy uvádět, 

o jaký typ dokumentu se jedná (směrnice, nařízení, doporučení, rozhodnutí atd.) [16]. 

Číslo s lomítkem je zakončeno koncovkou „/EHS“ (Evropské hospodářské 

společenství -  pouze do roku 1993), „/ES“ (Evropská společenství - od roku 1993 do roku 

2009) nebo „/EU“ (Evropská unie - od prosince 2009), případně dalšími koncovkami např. 

Euratom (Evropské společenství pro atomovou energii), ESUO (Evropské společenství uhlí a 

oceli), SVV (Spravedlnost a vnitřní věci), PJS (Policejní a justiční spolupráce), SZBP 

(Společná zahraniční a bezpečnostní politika). Všechny tyto zkratky se používají i v anglické 

verzi [16]. 

CELEX 

CELEX je způsob označování evropských dokumentů, ve kterém je každému z 

předpisů přiděleno jedinečný identifikační kód. Struktura kódu je SYYYYDNNNN, kde 

S znamená sektor, YYYY letopočet vzniku dokumentu, D druh předpisu a NNNN pořadové 

číslo dokumentu viz níže uvedená Tabulka 2 Struktura kódu CELEX. Výjimečně se i v 

CELEXu označoval rok pouze dvoumístně, dnes se již používá pouze čtyřmístné označení 

[16]. 

Systém vytváření CELEXového kódu: 

Tabulka 2 Struktura kódu CELEX [16] 

S - sektor YYYY D - druh předpisu NNNN 

1 - primární legislativa - 

smlouvy, dohody 

2 - předpisy týkající se vztahů 

s nečlenskými zeměmi 

3 - sekundární legislativa, tj. 

směrnice, nařízení, 

rozhodnutí 

4 - doplňková legislativa L
et

o
p
o
če

t 
v
zn

ik
u

 p
ře

d
p
is

u
 D - Decision - rozhodnutí 

L - Directive - směrnice 

R - Regulation - nařízení 

B - Budget - rozpočet 

A - Agreement - dohoda 

K - ECSC Recommendation 

- doporučení ESUO 

X - Other Acts - ostatní akty 

P
o
řa

d
o
v
é 

čí
sl

o
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2.5 Vstup České republiky do Evropské unie 

Dne 1. května 2004 se Česká republika stala novým členským státem Evropské unie. 

Dokonala tak dlouholeté období utužování vztahů s Evropskými společenstvími, které začalo 

sektorovým obchodním ujednáním a postupně se rozšiřovalo směrem k bližší obchodní a 

politické spolupráci. Rozvíjení těsnějších styků s EU ve všech oblastech se stalo 

charakteristické pro samostatnou Českou republiku [48]. 

Evropská dohoda se skládá z politické a obchodní části a z mnoha příloh. V oblasti 

průmyslových norem posuzování shody dohoda stanovuje spolupráci k zajištění shody ČR 

s technickými předpisy společenství, Evropskou normalizaci a postupy pro posuzování shody. 

Ve skutečnosti to znamená používání technických předpisů a evropských norem pro 

posuzování shody [48]. 

Česká republika je zapojena do mnoha mezinárodních organizací, jež podporují 

důvěru v mezinárodní technickou harmonizaci, příkladem ISO, EA, CEN,  CENELEC a další. 

 

Na Obrázek 4 Vlajka ČR a EU je zachycena vlajka státní vlajka České republiky a 

Evropské unie vyjadřující členství České republiky v EU. 

 

 

Obrázek 4 Vlajka ČR a EU [3] 
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3 Právní předpisy v České republice 

Sílu a provázanost právních předpisů a práva Evropské unie byla popsána v přechozí 

kapitole. Tato kapitola má za úkol nejprve objasnit právní předpisy v České republice jako 

takové, jejich sílu a souvislost s předpisy Evropské unie. Právní předpisy jsou v České 

republice vydávány ve sbírce zákonů. 

3.1 Právní předpisy 

Právní předpis je v rámci veřejného práva pramenem práva vydaný jednostranně 

orgánem veřejné moci, jenž obsahuje jednu, většinou ale více právních norem nebo jejich 

složek. Jedná se o právní normativní akt, který obsahuje právní pravidla.
 
Vždy je to písemný 

dokument, z hlediska tvoří psané právo. Právní předpisy jsou součástí právního řádu a tvoří 

navzájem se hierarchickou strukturu především podle své právní síly. Právním předpisem 

nejsou smlouvy (výjimka - přímo aplikovatelné mezinárodní smlouvy), rozhodnutí, usnesení, 

rozsudky, výměry, deklarace a podobné akty, i když obsahově se jim některé právní předpisy 

mohou přibližovat [34]. 

Právní předpis je jako pramen práva závazný, normativní a relativně obecný. Proto se 

od něj odlišují normativní smlouvy, jež zavazují své strany, stejně jako individuální právní 

akty (např. rozsudky soudů), jež zavazují své adresáty. 

Obvykle se právním předpisem rozumí obecně závazný právní předpis. Tyto 

předpisy jsou veřejně vydávány orgány veřejné moci v působnosti veřejné správy. Vnitřní 

předpis je pravým opakem obecně závazného právního předpisu, může to být například 

vnitřní předpis. Vnitřní předpis se řadí do skupiny neveřejných dokumentů (přesto je 

zveřejnění je možné). Vnitřním předpisem se upravují práva a povinnosti zaměstnanců, členů, 

určité právnické osoby, ať už veřejnoprávní nebo soukromoprávní [34].  

Výčet právních předpisů:  

 Zákony zveřejněné ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, 

  mezinárodní dohody,  

 nařízení vlády,  

 vyhlášky zveřejněné ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv [34]. 
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Zákon je vždy závazný předpis a pouze zákon může fyzickým a právnickým osobám 

ukládat povinnosti. Nařízení vlády a vyhláška smí ukládat povinnosti pouze v případě, zda k 

tomu existuje zvláštní zákonné zmocnění. Nařízení vlády a vyhlášky slouží jako prováděcí 

předpisy zákonů, jež upřesňují např. povinnosti, detailnější informace, postupy, návody 

v rámci daného zákona. 

V České republice stejně jako v Evropské unii mají předpisy (normativní dokumenty) 

různou právní sílu a tedy i návaznosti viz Obrázek 5 Právní síla předpisů a normativních 

dokumentů. Z Obrázek 5 Právní síla předpisů a normativních dokumentů vyplývá následující:  

1. Zákony jsou nadřazeny prováděcím a jiným normativním předpisům. 

2. Zákony jsou podřízeny Ústavě ČR, ústavním zákonům a také 

mezinárodním (Evropskými předpisy) obdobné váhy 

České technické normy nejsou závazné a státní zkušebnictví nenese přímou 

zodpovědnost za opatření jakosti výrobků. Vytváření českých technických norem a státní 

zkušebnictví jsou uznávaný systém státem jako všeobecně prospěšné. Slouží k nestrannému 

porovnávání výrobků v souladu se zákonem stanovenými pravidly při určování technických 

specifikacích výrobků a při posuzování shody výrobků s technickými předpisy nebo 

technickými normami. Tvorbu a vydávání českých technických norem zaštiťuje Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [35]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_technickou_normalizaci,_metrologii_a_st%C3%A1tn%C3%AD_zku%C5%A1ebnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_technickou_normalizaci,_metrologii_a_st%C3%A1tn%C3%AD_zku%C5%A1ebnictv%C3%AD
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Obrázek 5 Právní síla předpisů a normativních dokumentů [49] 

4   Stanovené výrobky 

Co jsou stanovené výrobky? Jsou to výrobky, u nichž vláda stanovila zvláštní 

podmínky pro uvedení na trh a rozdělila je do jednotlivých kategorií, řídí se zákonem č. 

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Stanovené výrobky představují zvýšenou 

mírou ohrožení oprávněného zájmu (ochrana zdraví a bezpečnosti osob, majetku, životního 

prostředí, příp. jiného veřejného zájmu), proto jsou pro ně stanovena zvláštní pravidla. 

Nařízení vlády pro jednotlivé kategorie jsou prováděcími předpisy k zákonu č. 22/1997 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky, které určují konkrétní technické požadavky na výrobek. 

Stanovený výrobek smí být uveden na trh nebo do provozu až po provedení shody 

s technickými požadavky [17].  

V prováděcích nařízeních vlády jsou výrobky stanovené k posuzování shody uvedeny 

buď výčtem, nebo definicí. Výčet umožňuje lepší orientaci, podle definice bývá někdy 

problém výrobek správě zařadit [17]. 

• Právní předpis            
Mezinárodní dohody a zákony zveřejněné ve sbírce 
zákonů a Sbírce mezinárodních smluv 

• Prováděcí právní předpis  
Nařízení vlády a vyhlášky zveřejněné ve sbírce 
zákonů a Sbírce mezinárodních smluv  
 

• Harmonizovaná norma           
ČSN EN, ČSN EN/ISO zveřejněné ve 
Věštníku úřadu 

• Národní norma         
ČSN zveřejněné ve věstníku úřadu 

• Technická 
pravidla  TP zveřejněná 

ve věstníku úřadu 

• Technická 
doporučení 
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4.1 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

Zákon č. 22/1997 Sb. upravuje uvádění výrobků na trh a do užívání těchto výrobků, 

jež mohou ohrozit zdraví, bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí (dále jen 

oprávněný zájem). U všech stanovených výrobků musí být provedena shoda posouzení 

s technickými předpisy. Tento zákon stanoví nařízení vlády (či směrnice EU), které rozdělují 

stanovené výrobky do 29 kategorií. [36]. Například: Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. kterým se 

stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, Nařízení vlády č. 20/2003 

Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, Nařízení vlády č. 

21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky (89/686/EHS). 

Technické požadavky na výrobek: 

Jsou to tyto dokumenty: technická specifikace zahrnutá v právním předpisu, 

technickém dokumentu nebo technické normě, jež stanoví požadované charakteristiky 

výrobky. Do charakteristik spadá: úroveň jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, 

požadavky na název výrobku, se kterým se výrobek prodává, dále názvosloví, symboly, 

zkoušení výrobku (opatřování štítkem), postupy posouzení shody výrobku s právními 

předpisy nebo s normami, výrobní procesy a metody [18]. 

Dále jimi mohou být: Požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo 

ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu, jenž je uveden na trh, popř. do provozu 

(podmínky používání, recyklace, opětovné použití, pokud existují nějaké podmínky, které 

mohou ovlivnit složení nebo povahu výrobku) [18]. 

Tento zákon dovršuje změny v dané problematice pravidel platných v centralizovaně 

řízeném hospodářství na pravidla, jež platí v podmínkách liberálního hospodářství. Tzn. 

výrobci mají zodpovědnost za uvedené výrobky na trh. Stejně tak dovozci a distributoři jsou 

zodpovědní za výrobky uvedené na trh. Stát se pouze stará o kontrolu a dodržování 

podmínkách stanovených v zákoně, které pro tyto výrobky platí [35]. 

 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4093
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4093
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4093
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4093
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4093
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4.1.1 Koncepce zákona 22/1997 Sb. 

Vymezení 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.“ 

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.“ 
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Akreditací se pro účely tohoto zákona rozumí postup zahájený na žádost právnické či 

fyzické osoby, která je podnikatelem, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že je 

způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět zkoušky výrobků, kalibraci měřidel a certifikační 

a certifikační či jinou obdobnou technickou činnost [39]. 

Definice zákona 22/1997 Sb. říká, „že autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí 

pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování 

činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a 

vymezených v technických předpisech (dále jen "autorizovaná osoba"). Autorizaci pro činnost 

podle tohoto zákona uděluje ve vymezeném rozsahu Úřad rozhodnutím na základě žádosti, 

která musí být doložena doklady o plnění podmínek autorizace stanovených tímto zákonem a 

nařízeními vlády. V případě žádosti o autorizaci k posuzování shody u výrobků stanovených 

nařízením vlády je součástí žádosti popis postupů a dalších činností při posuzování shody. 

Úřad zajišťuje dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.“ 

4.2 Posouzení shody 

Posouzení shody se provádí na základě žádosti výrobce, dovozce či distributora. 

 Jednotlivá nařízení vlády stanoví podmínky pro všechny kategorie stanovených 

výrobků - uvádění na trh nebo do provozu, postupy a činnosti, jež musí být dodrženy při 

posuzování shody [37].  

Posouzení shody neprovádí výrobce ani dovozce sám, ale musí jej provést osoba 

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

notifikovaná osoba, viz níže, v případě že je výrobce či dovozce některou z těchto osob může 

provést sám posouzení shody. 

 Zkušební laboratoř, certifikační orgán 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 [38].  
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4.2.1 Jednotlivé postupy posuzování shody  

Dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích existuje více způsobů posuzování 

shody. Modulární koncepce prokazování shody výrobků je stanovena rozhodnutím Rady ES 

č. 93/465/EHS. Tento postup nazýváme globálním přístupem. Tato směrnice také upravuje 

způsob používání označení shody CE. Činnosti návrhu, vývoje a výroby jsou popsány osmi 

moduly, jež se mohou kombinovat. Jednotlivé moduly popisují postup, na základně kterého 

výrobce prohlašuje, že příslušné výrobky splňují požadavky předpisů [19]. 

Výrobek, u něhož je prokázána shoda označí výrobce značkou CE a vydá písemné 

prohlášení o shodě.  

Podle [39] 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, 

   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 kdokoliv, kdo uvede výrobek na trh či do užívání. Jednotlivá nařízení vlády 

stanoví, kdy výrobce může provést posouzení shody sám, či zda může využít služeb odborné 

instituce (certifikační orgán), nebo certifikaci provede úředně pověřená - autorizovaná osoba 

(AO), notifikovaná osoba (NB). Znázorněný postup posouzení shody u stanoveného výrobku 

viz níže Error! Reference source not found.. 

Stanovený 
výrobek

Orientace v požadavcích

Posouzení shody

Bez účasti AO/
NB

Zkoušky, 
měření, 
posudky

Dokumentace, 
návod k použití 

atd.

S účastí AO/NB

Podklady k 
žádosti o služby 

AO/NB

Činnosti AO/NB

Dokumentace

ES Prohlášení o shodě, CE

Uvádění na trh
 

Obrázek 6 Posouzení shody - stanovený výrobek [46] 
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Certifikace je jedním ze způsobů posouzení shody. Jedná se o činnost autorizované 

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

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

výrobek, na který se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. [37]. Nestanovené výrobky nemusí dle 

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

dobrovolná certifikace. Tento pojem však nenajdeme v zákonu [39], ale jeho objasnění je 

uvedeno v §10 tohoto zákona, které zní:  

„(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 se provádí na základě § 10 odst. 1 písm. b).  Pokud nejde o 

postup dle zákona 22/1997 Sb., pak dobrovolnou certifikaci mohou provádět i 

subjekty neakreditované. Dobrovolnou certifikaci vykonávají samozřejmě také 

akreditované subjekty, které mohou být součástí autorizovaných a notifikovaných 

osob [40]. 

 

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

kterému bude sloužit [40]. Např. Zákazník si určí specifické vlastnosti, nebo určité 

požadavky, které chce, aby daný výrobek splňoval. Dobrovolná certifikace 

většinou slouží jako marketingová značka pro lepší prodej výrobků. 
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Označení výrobku logem CE 

Výrobek se označuje logem CE je-li ve shodě se všemi specifikovanými požadavky a 

je možno jej prodávat na trzích EU. Není-li výrobek stanoveným výrobkem podle par. 12 

odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., označením CE se neopatřuje. 

 

 

Obrázek 7 Logo CE [7] 
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5 Nestanovené výrobky 

Nestanové výrobky, jsou takové výrobky, které nejsou vyjmenovány v zákoně 

22/1997 Sb. a jemu příslušných nařízeních vlády. 

Nejdůležitějšími zákony pro oblast nestanovených výrobků v České republice jsou 

tyto zákony 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně 

spotřebitele, a také zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 

výrobku. Dále jsou velmi důležitá nařízení vlády, konkrétně nařízení vlády NV 378/2001 Sb., 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení 

vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  

Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků říká to, „že výrobky uváděné na 

trh nebo do oběhu musí být hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele 

bezpečné [41].“  

Členění postupů při uvádění výrobků na trh reflektuje mechanismy rozdělení dle 

kategorie výrobků - stanovené a jiné nestanovené (ostatní) výrobky, viz níže Obrázek 8. 

 

 

 

Obrázek 8 Základní členění postupů [38] 
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5.1 Zákon  634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele 

Zákon o ochraně spotřebitele upravuje oblast ochrany spotřebitele před nekalými 

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

republiky. Ukládá úkoly a oprávnění veřejné správě, určí důležité podmínky pro koncové 

spotřebitele. 

Ukládá: 

 povinnosti prodávajícím, 

 zakazuje nekalé, klamavé a agresivní obchodní praktiky, 

 zakazuje diskriminaci spotřebitele, 

 deklaruje neporušování duševního vlastnictví. 

Stanovuje podmínky pro informační povinnost spotřebitele: 

 výrobky musí být označeny přímo viditelně a srozumitelně: 

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

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

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

c. potravinářské výrobky musí být opatřeny datem minimální trvanlivosti, 

nebo použitelnosti… 

 

Zákon o ochraně spotřebitele [42] říká, „že prodávající je povinen řádně informovat 

spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o 

způsobu použití a údržby výrobku 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.“  

Prodávající se nemůže zprostit povinností uvedených v předchozím odstavci z důvodu 

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

nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti [42]. 

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

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

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

nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, poskytnout, popřípadě doložit [42]. 

Prodávající musí zajistit, aby poskytované informace o výrobku (návod, popis, atd…) 

jsou-li poskytovány písemně, byly napsány v českém jazyce [42]. 

 

Dohled, pro kontrolu ochrany 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 živnostenské úřady, 

 celní úřady, 

 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, 

 Česká národní banka, 

 Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

 Energetický regulační úřad. 

 

Výše uvedené orgány mají oprávnění vydávat závazné pokyny k odstranění zjištěných 

nedostatků. V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku jsou také 

oprávněny pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb, a dokonce uzavřít provozovnu 

[42]. 

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

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

[42]. 
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5.2 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – odpovědnost za škodu 

Občanský zákoník přinesl mnoho změn v oblasti práva, avšak tato práce je zaměřena 

na posouzení možnosti využití dobrovolné certifikace pro zajištění bezpečného používání 

výrobků. Zákoníkem práce byl také zrušen a nahrazen zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti 

za škodu způsobenou vadou. 

Zákon č. 89/2012 Sb. říká, „že škodu způsobenou vadou movité věci určené k 

uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití nahradí ten, kdo 

výrobek nebo jeho součást vyrobil, vytěžil, vypěstoval nebo jinak získal, a společně a 

nerozdílně s ním i ten, kdo výrobek nebo jeho část označil svým jménem, ochrannou 

známkou nebo jiným způsobem.“  

Z toho vyplývá, že důkazní povinnost v případě vzniku škody je na straně výrobce, 

dovozce či distributora. 

Zákon č. 89/2012 Sb. říká, „že výrobek je ve smyslu § 2939 vadný, není-li tak 

bezpečný, jak to od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke 

způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má 

výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh.“ 

Zákon č. 89/2012 Sb. říká, „že výrobek nelze považovat za vadný jen proto, že byl 

později uveden na trh výrobek dokonalejší.“ 

 

  

 

  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast4h3d1.aspx#par2939
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5.3 Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků 

Hlavní účel tohoto zákona je uvádět na trh bezpečné výrobky neohrožující zdraví, 

životní prostředí a majetek. 

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

jsou s užíváním výrobku spojená, použije v případě, jestliže požadavky na bezpečnost nebo 

omezení rizik nestanoví příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu, který přejímá 

požadavky stanovené právem Evropských společenství [41].“  

Výrobek je dle [41] 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: použité výrobky prodávané jako starožitnosti nebo výrobky, které 

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

sdělil [41]. 

5.3.1 Obecné požadavky na bezpečnost výrobků 

Bezpečným výrobkem dle zákona [41] 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 životnost, 

 složení, způsob balení, 

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

srozumitelnost návodu,  
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 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! 

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

 způsob předvádění výrobku, 

 rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména 

děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Bezpečný výrobek je takový výrobek, jenž splňuje požadavky zvláštního právního 

předpisu, jenž přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanovují požadavky na 

bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při používání spjata. 

V případě, že vybraný právní předpis stanoví jen určitá hlediska bezpečnosti, tak zbývající 

hlediska určí zákon [41]. 

Zda neexistuje zvláštní právní předpis, jenž přejímá právo Evropských společenství a 

který stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem 

při jeho užívání spojena a tyto požadavky nejsou upraveny právem Evropských společenství. 

Tak se za bezpečný výrobek považuje takový výrobek, který je ve shodě s právním předpisem 

členského státu Evropské unie, v případě že tento předpis zaručuje minimálně ochranu 

rovnocennou definicí bezpečného výrobku [41]. 

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

posuzuje podle české technické normy, jež přejímá příslušnou evropskou normu, na níž 

zveřejnila Komise Evropských odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství podle 

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

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [41]. 

Zdali se stane, že 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) současnému stavu vědy a techniky, 

f) rozumného očekávání spotřebitele týkající se bezpečnosti. 

 

Nebezpečným výrobkem je každý výrobek, který nevyhovuje požadavkům na 

bezpečný výrobek podle [41] zákonu 102/2001 Sb. 
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6 Dobrovolná certifikace 

Dobrovolná certifikace se provádí u nestanovených výrobků. Nestanovené výrobky 

jsou takové výrobky, na které se nevztahuje zákon č. 22/1997 Sb. Zákon pro tyto výrobky 

stanoví pouze obecné vlastnosti, které musí výrobek splnit. Jedná se o zákon č. 102/2001 Sb., 

o obecné bezpečnosti.  

U nestanovených výrobků nemá výrobce povinnost provést posouzení shody na rozdíl 

od stanovených výrobků vyjmenovaných zákonem 22/1997 Sb. V tomto případě si může 

výrobce nechat provést tzv. dobrovolnou certifikaci. Dobrovolná certifikace je (zcela 

dobrovolné) osvědčení shody vlastností výrobků prostřednictvím třetí nezávislé strany, 

případně první strany, která může být k tomuto osvědčování akreditována. Tyto vlastnosti, 

které má výrobek splňovat, mohou být stanoveny v normách nebo jiných dokumentech, a to 

buď odběratelem, případně výrobcem např. na základě poptávky trhu. Jedná se zejména o 

vlastnosti související s užitnou hodnotou výrobku, bezpečností výrobku, nebo dodržení 

určitých požadavků odběratele. I výrobky certifikované v tomto režimu musejí splňovat 

základní bezpečnostní požadavky, které se na ně vztahují a jsou dané obecně závaznými 

předpisy [21]. 

6.1 Význam dobrovolné certifikace 

Dobrovolná certifikace přináší výrobcům zejména prestiž, skvělou marketingovou 

značku, a také možnou konkurenční výhodu na trhu. U dobrovolné certifikace tak výrobce má 

možnost zvolit, které vlastnosti svého výrobku chce na trhu prostřednictvím certifikátu 

propagovat. Pro zvětšení marketingového efektu si výrobce může zvolit známý certifikační orgán 

(například TÜV SÜD), který provede ověření výrobcem zvolené vlastnosti výrobku a vydá 

certifikát. Většina nadnárodních společností spolu s vydaným certifikát vydá i svolení k použití 

svého loga (značky) k danému výrobku, viz Obrázek 9 Logo TÜV SÜD [32]. 
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Obrázek 9 Logo TÜV SÜD [50] 

 

Certifikát výrobku především přináší: 

 důvěryhodnost produktu 

 garance stability vybraných vlastností produktu 

 konkurenceschopnost produktu 

 zviditelnění produktu 

 snížení pravděpodobnosti reklamací [22] 

6.2 Vzájemné uznávání certifikátů v EU 

Přestože dokumenty vydané notifikovanými osobami jsou podle evropského práva 

rovnocenné a všechny státy Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu ESVO 

jsou povinny tyto dokumenty uznávat, mohou mít objednatelé certifikátů problém 

s uznáváním certifikátů v zahraničí. Vzájemné uznávání certifikátů v EU vychází z 

judikatury SD EU ve věci C-455/01 Komise v Itálie – certifikát vydaný výhradně dle 

národního režimu) a s ním spojený princip vzájemného uznávání by při posuzování 

provozuschopnosti technických zařízení by měl být uznáván ostatními členskými státy 

EU, ledaže by to vylučovaly naléhavé důvody související s ochranou veřejného zájmu. Tam, 

kde není pochybnost o pravosti úředního osvědčení vydaného jiným členským státem EU, 

jde-li o technickou spolehlivost uvedeného zařízení, by mělo vzájemné uznávání platit také 

v české právní úpravě [32, 33]. 
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Přestože je notifikace platná pouze pro harmonizovanou sféru, tak se v praxi často 

používá jako důkaz o kompetentnosti [32].  

 

 Následující odstavce mohou pomoci při problému s uznáváním certifikátů. 

1. Důkazem pravomoci na evropské úrovni jsou platné osvědčení o akreditaci a 

informace o notifikaci daného orgánu. Tato osvědčení najdeme na stránce 

českého národního akreditačního orgánu ČIA www.cai.cz a informace o 

notifikaci na http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ [32]. 

2. Český Národní akreditační orgán ČIA, který vydává osvědčení o akreditaci je 

členem asociace EA (European co-operation for accreditation) a signatářem 

mnohostranné smlouvy těchto členů o vzájemném uznávání – Multilateral 

Agreement MLA. Dohodou MLA o vzájemném uznávání se všechny 

akreditované instituce dostávají na stejnou úroveň a jimi vydané dokumenty 

mají stejnou platnost. Tzn., že tyto subjekty mají stejnou právní platnost jako 

například certifikát TÜV. Webové stránky MLA a informace o jejich členech 

nalezneme na http://www.european-accreditation.org/ [32]. 

 

Certifikát CE neplatí jen na území Evropské unie, ale uznává se také v jiných státech: 

 Austrálie 

 Kanada 

 Izrael 

 Japonsko 

 Nový Zéland 

 Turecko 

 USA [25] 

 

  

http://www.cai.cz/
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
http://www.european-accreditation.org/
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7 Praktická aplikace nařízení Evropského parlamentu a rady 

(ES) č. 764/2008 

V kapitole 7 – 7.3.1 je čerpáno z Manuálu k aplikaci nařízení Evropského parlamentu 

a rady (ES) č. 764/2008 [24], pokud není uvedeno jinak. 

Již v roce 1995 bylo vydáno nařízení Evropského parlamentu a rady č. 3052/95/ES, 

kterým se zavádí postup výměny informací o vnitrostátních opatřeních odchylných od zásady 

volného pohybu zboží v rámci Společenství. Toto rozhodnutí bylo vydáno z následujících 

důvodů:  

 odstranění překážek volného pohybu výrobků (stále byly problémy 

s uznáváním výrobků na územích členských států EU) 

 stanovit a zavést jednoduchý a účelný postup pro výměnu informací mezi 

členskými státy a Komisí 

 zvýšit povědomí a znalosti o zavádění volného pohybu zboží 

v neharmonizovaných sektorech 

 získání úplných a aktuálních informací k dispozici všem stranám [23] 

Před tím, než začalo platit Nařízení č. 764/2008, muselo  být  v ČR posouzeno každé 

zařízení (výrobek), které šlo do dolů, i když mělo platný certifikát ze zahraničí. Po vydání 

Nařízení č. 764/2008 toto bylo zrušeno. 

13. srpna 2008 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování 

některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními 

předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se ruší rozhodnutí č. 3052/95/ES (dále jen 

nařízení). Cílem nařízení je odstranit přetrvávající překážky v oblasti obchodování 

zbožím na vnitřním trhu Evropské unie, posílit tzv. zásadu vzájemného uznávání 

a zajistit tak volný pohyb výrobků, které nejsou předmětem harmonizačních právních 

předpisů Společenství. 

Působnost nařízení je obecná, je přímo aplikovatelné a závazné v celém svém rozsahu. 

Nařízení vešlo v platnost 13. května 2009.  



37 

 

7.1 Princip vzájemného uznávání neharmonizovaných výrobků 

(certifikátů) 

Manuál k aplikaci Nařízení [24] říká, „že Princip vzájemného uznávání vychází z čl. 

28 Smlouvy o založení Evropského společenství, který zakazuje kvantitativní omezení 

dovozu mezi členskými státy, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem.“  

20. února 1979 (č. 120/78) formuloval Evropský soudní dvůr princip vzájemného 

uznávání neharmonizovaných výrobků v rozsudku známém pod názvem "Cassis de Dijon". 

Výsledkem tohoto rozsudku je: členské státy nemohou omezovat na svém území prodej 

výrobků, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v jiném členském státě Evropské unie 

v souladu s jeho právním řádem. Hovoříme o výrobcích, pro které nejsou stanoveny technické 

požadavky právními předpisy ES a regulují se tedy právními předpisy členských států.Tyto 

výrobky tvoří přibližně jednu třetinu objemu vzájemného obchodu mezi členskými 

státy, problémem pro obchodování s těmito výrobky je, že právní předpisy států se od sebe 

navzájem liší, a tak v této oblasti vzniká nejvíce překážek volného pohybu zboží.  

Prodejci těchto výrobků mohou mít problém, když svůj výrobek chtějí vyvézt do jiné 

členské země, neboť národní orgány členských států často neakceptují výrobky z ostatních 

členských států, protože nesplňují požadavky, které jsou dány místními předpisy. 

Princip vzájemného uznávání však vychází z teze, že právní předpisy evropských 

států jsou na velmi podobné úrovni a všude je zaručena ochrana oprávněných zájmů, 

jimiž jsou především život, zdraví nebo bezpečnost. Z tohoto pohledu je jasné, že není 

možné omezit prodej výrobků, jen z toho důvodu, že daný výrobek nebyl vyroben podle 

technických parametrů té země, do které se bude dovážet, ale že dosahuje úrovně ochrany 

oprávněných zájmů jiným způsobem. 

K tomuto opatření se přistupuje pouze v případě, že je ohrožen veřejný zájem 

uznaný právem Společenství. Národní orgány mohou omezit volný pohyb zboží pouze, 

pokud je to skutečně nezbytné, tzn., byla by ohrožena ochrana oprávněných zájmů, a zároveň 

by omezující opatření nebylo nepřiměřené. Důvody, pro které je možné omezit volný pohyb 

zboží, jsou vyjmenovány v článku 30 Smlouvy o založení ES a řadí se mezi ně: 

 Veřejná mravnost, veřejný pořádek, veřejná bezpečnost, ochrana zdraví a života lidí 

a zvířat, ochrana rostlin, ochrana národních kulturních statků, jež mají uměleckou, historickou 
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nebo archeologickou hodnotu nebo ochrana průmyslového a obchodního vlastnictví. Další 

důvody představují tzv. mandatorní (hlavní) požadavky, jež jsou vymezeny judikaturou 

Evropského soudního dvora a řadí se mezi ně: 

 ochrana spotřebitele,  

 veřejné zdraví,  

 ochrana životního prostředí 

 poctivost obchodních transakcí nebo účinnost daňového dohledu. 

7.2 Důvod přijetí Nařízení (ES) 764/2008 

Princip vzájemného uznávání je stále i dnes spíše teoretickým pojmem, neboť jeho 

uplatňování v praxi je velmi obtížné, důvody jsou vyjmenovány níže v bodech. 

Manuál k aplikaci Nařízení [24] říká, „že a) Princip vzájemného uznávání není 

všeobecně dostatečně znám, a to platí jak pro podnikatele, stejně i pro vnitrostátní orgány, 

jež by měly tento princip aplikovat zejména při výkonu dozoru nad trhem. V mnoha případech 

se stává, že vnitrostátní orgány automaticky aplikují národní právní předpis a neberou 

v potaz, že čl. 28 Smlouvy o založení Evropského společenství má před jeho aplikací 

přednost.“ 

Manuál k aplikaci Nařízení [24] říká, „že b) Pro postup vnitrostátních orgánů nebyla 

dosud stanovena jednoznačná pravidla, jak mají postupovat v jednotlivých případech 

omezení uvedení výrobku na trh. Především jde o otázku, kdo nese důkazní břemeno a musí 

prokázat, proč princip vzájemného uznávání z některých ospravedlnitelných důvodů uplatnit 

nelze. Rovněž je problematické zjistit, na které kategorie výrobků se tento princip vztahuje, 

neboť existují i výrobky, které jsou jen částečně harmonizované a některé jejich aspekty jsou i 

nadále regulovány národním právem členských států.“ 

Manuál k aplikaci Nařízení [24] říká, „že c) Podnikatelé často raději přizpůsobí své 

výrobky národním předpisům členského státu, kde výrobky vyváží, než aby podstoupili 

zdlouhavé projednávání případu s orgánem dozoru nebo dokonce řízení před národním 

soudem. Přestože přizpůsobení výroby pro ně může být velmi nákladné a přitom je naprosto 

zbytečné právě s ohledem na princip vzájemného uznávání, zakotvený přímo v primárním 

právu Evropského společenství.“ 
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Manuál k aplikaci Nařízení [24] říká, „že d) Vnitrostátní orgány jednotlivých 

členských států spolu navzájem v této oblasti nijak nekomunikují, není nastavena žádná 

administrativní spolupráce. Tato situace zabraňuje tomu, aby si orgány navzájem 

vyměňovaly zkušenosti nebo byly schopné odpovídat podnikatelům na dotazy ohledně 

aplikace principu vzájemného uznávání v ostatních členských státech.“ 

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 764/2008 by právě všechny tyto 

problémy mělo pomoci vyřešit. 

 

Manuál k aplikaci Nařízení [24] říká, „že Stěžejní přínosy nařízení jsou: 

► výslovně stanoveno, že důkazní břemeno nese příslušný orgán státní správy, 

který přijímá omezující opatření vůči výrobku 

► podnikateli musí být poskytnuta lhůta minimálně dvaceti pracovních dnů k vyjádření 

připomínek, které musí být v rozhodnutí zohledněny 

► před konečným rozhodnutím nelze dočasně pozastavit uvádění příslušného výrobku 

na trh, vyjma případů výslovně uvedených 

► posílena administrativní spolupráce mezi členskými státy navzájem a vůči 

podnikatelským subjektům prostřednictvím vytvoření kontaktních míst. “ 

 

Nařízení také obsahuje podrobný postup, jenž musí vnitrostátní orgány dodržet. 

V případě, že by chtěl členský stát omezit volný pohyb konkrétního výrobku, který byl 

vyroben nebo uveden na trh v jiném členském státě Evropské unie.  

Národní orgán nese důkazní břemeno. Národní orgány tedy musí prokázat, že 

úroveň ochrany oprávněného veřejného zájmu je státě, kde se výrobek vyrábí nedostatečná, a 

tudíž se musí výrobek přizpůsobit předpisům cílového státu. Klesá právní nejistota pro 

podnikatele, neboť před platnosti Nařízení (ES) č. 764/2008 mohly vydat správní orgány 

omezující opatření bez podrobného zdůvodnění, nebo jen s vágní formulací na ochranu 

oprávněných zájmů bez jakékoliv podrobnějších informací. 

Nařízení zavádí další prvky, které posílí jistotu podnikatelů ke vstupu na cizí trh a 

které také povedou k uplatňování principu vzájemného uznávání. Jedná se o povinnost 

národního kontrolního orgánu informovat písemně podnikatele o tom že, se chytá omezit 
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volný pohyb onoho výrobku i s uvedením technického pravidla a musí odůvodnit záměr 

omezení volného pohybu zboží. Podnikatel tak má obrannou páku, protože má možnost ve 

stanovené lhůtě podat připomínky a tím odvrátit omezující opatření ještě před rozhodnutím. 

Lhůta pro uplatnění připomínek činí minimálně 20 dní. Před uplatněním této lhůty si může 

národní orgán vyžádat od podnikatele (hospodářského subjektu) bližší informace o výrobku, 

dále také informace o splnění podmínek pro uvedení výrobku na trh v jiném členském státě 

(čl. 4 nařízení).“ 

Konečná rozhodnutí národních orgánů musí vzít v potaz připomínky uplatněné 

podnikatelem, a také musí být zajištěn soudní přezkum všech rozhodnutí. Nařízení jasně určí, 

za jakých podmínek lze dočasně pozastavit uvádění daného výrobku na trh. V článku 7 

Nařízení se píše, že pokud nejsou splněny podmínky uvedené v nařízení, nesmí se uvádění 

výrobku na trh pozastavit. 

Manuál k aplikaci Nařízení [24] říká, „že Příslušný orgán je povinen oznámit Komisi 

veškerá přijatá omezující opatření vůči konkrétnímu výrobku nebo druhu výrobku, včetně 

dočasného pozastavení uvádění výrobku na trh.“ 

Z Nařízení dále vyplývá povinnost pro Evropskou komisi vytvořit orientační seznam 

výrobků, jež nepatří do harmonizované sféry výrobků, tudíž se na ně vztahuje princip 

vzájemného uznávání.  

 

Příklad z Manuálu k aplikaci Nařízení [24]: 

Situace před 13. květnem 2009: 

„Český výrobce ručních hasicích sprejů stáhl své výrobky z nizozemského trhu poté, 

co mu bylo doručeno rozhodnutí příslušného orgánu o zákazu prodeje těchto výrobků, neboť 

nesplňují technické požadavky stanovené nizozemskými právními předpisy. Rozhodnutí 

neobsahovalo žádné odůvodnění, ani výzvu k předložení dokladů o tom, že výrobek splňuje 

české právní předpisy. Výrobce neví, jak situaci řešit, soudní řízení by bylo časově i finančně 

příliš nákladné, proto radši od úmyslu expandovat na nizozemský trh ustoupí.“ 

Po 13. květnu 2009: 

„Příslušný nizozemský orgán oznámí výrobci písemně úmysl omezit dotyčný výrobek 

a řádně svůj úmysl odůvodní - zde pravděpodobně nutností chránit nizozemské spotřebitele 
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(uvede technické nebo vědecké odůvodnění, proč je z důvodu ochrany spotřebitele nezbytné 

omezit dovoz českého výrobku a trvat na splnění nizozemského technického požadavku). 

Výrobci je dána lhůta minimálně dvaceti pracovních dnů k uplatnění připomínek. Během této 

doby nesmí být uvedení výrobku na trh pozastaveno. Rozhodnutí příslušného orgánu musí 

zohlednit připomínky výrobce, musí být odůvodněno a uvést opravné prostředky proti 

rozhodnutí včetně lhůt pro jejich uplatnění. Rozhodnutí musí být oznámeno Komisi.“ 

 

 

7.3 Aplikace Nařízení (ES) 764/2008 

Nařízení se použije v tomto případě: Vnitrostátní správní orgán má v úmyslu vůči 

hospodářskému subjektu přijmout omezující opatření týkající se konkrétního výrobku, 

přijaté na základě jeho národního technického pravidla, přičemž platí, že výrobek byl 

uveden na trh v jiném členském státě v souladu s jeho právními předpisy (čl. 2 nařízení). 

Technické pravidlo je definováno v Nařízení v čl. 2 odst. 2: „Jsou to ustanovení 

právních a správních předpisů, která nejsou předmětem harmonizace na úrovni Evropského 

společenství a která splňují následující kritéria: 

a) Zakazují uvedení výrobku na trh, nebo 

b) Stanoví požadavky, které musí být při uvedení výrobku na trh dodrženy – v těchto 

případech se jedná o dva druhy požadavků, a těmi jsou vlastnosti výrobku a jiné požadavky.“ 

Manuál k aplikaci Nařízení [24] říká, „že Vlastnosti výrobku jsou demonstrativním 

výčtem vyjmenovány v nařízení a patří sem úroveň jakosti, funkčnost, bezpečnost, rozměry, 

obchodní název, terminologie, symboly, zkoušení a zkušební metody, balení, označování nebo 

opatřování štítkem se jmenovitými údaji.“ 

Manuál k aplikaci Nařízení [24] říká, „že Mezi jiné požadavky se řadí požadavky, jež 

jsou kladeny na výrobky zejména z důvodu ochrany spotřebitelů nebo životního prostředí 

a mají vliv na spotřební cyklus výrobku po jeho uvedení na trh. Jsou to např. podmínky 

použití, recyklace, opětovného používání nebo zneškodňování. Aby mohly být požadavky 

považovány za „jiné požadavky“, musí mít vliv na složení nebo charakter výrobku nebo na 

jeho uvedení na trh. Například předpis, který stanoví systém opakovaného použití obalů nebo 
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oddělený sběr určitých výrobků (např. vybitých baterií) bude pravděpodobně obsahovat 

ustanovení z kategorie jiných požadavků.“ 

Nařízení se vztahuje na průmyslově vyráběné a zemědělské výrobky a na produkty 

rybolovu. Mezi zboží se také počítají veškeré výrobky, jež mohou být oceněny peněžně. 

 

Podmínka pro aplikaci principu vzájemného uznávání:  

Výrobky musí být uvedeny na trh v jiném členském státě v souladu s 

jeho právními předpisy. Jsou to výrobky, které byly vyrobeny v jiném členském státě podle 

tamních technických požadavků (technických norem, technických předpisů, podle současného 

stavu vědy a poznání aj.) a uvedeny na trh třetího státu nebo dovezeny do některého 

členského státu a podle jeho předpisů uvedeny na trh – splňují tamní technické požadavky. 

 

 Omezující opatření, které vnitrostátní orgán příjme, přináší: 

a) zákaz uvedení výrobku nebo druhu výrobku na trh 

Zde spadá např. rozhodnutí na základě předpisu, podle kterého výrobky se 

specifickými vlastnostmi (např. s ionizujícím zářením) nesmí být uváděny na trh. Dále zde 

patří odmítnutí povolení k prodeji určitého zboží, které musí před uvedením na trh projít 

schvalovací procedurou. 

b) změnu nebo dodatečné zkoušky výrobku nebo druhu výrobku před jeho 

uvedením na trh nebo ponecháním na trhu 

Změnou výrobku nebo druhu výrobku je myšlena změna vlastností konkrétního 

výrobku. Může se jednat například o takové rozhodnutí: U výrobku musí být namontováno 

dodatečné bezpečnostní zařízení, aby výrobek odpovídal místním technickým předpisům. 

c) stažení výrobku nebo druhu výrobku z trhu 

Rozhodnutí o stažení konkrétního výrobku z trhu bude uplatněno tehdy, když vyvolá 

oprávněnou obavu o ochranu zdraví nebo bezpečnosti. V těchto případech by měl vnitrostátní 

orgán podrobně odůvodnit svůj úmysl, včetně uvedení vědeckých nebo technických důkazů 

a neomezit se pouze na obecné konstatování, aby takové rozhodnutí nebylo neoprávněné. 
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7.3.1 Kontaktní místo pro výrobky 

Nařízení (ES) 764/2008 ukládá členským státům povinnost zřídit Kontaktní místo pro 

výrobky (čl. 9). Kontaktní místo pro výrobky plní informační povinnost vůči podnikatelům, 

orgánům státní správy jiných členských států a vůči Evropské komisi v oblasti uvádění 

nestanovených výrobků na trh. 

Kontaktní místo poskytuje informace na žádost, má povinnost poskytnout informace 

do patnácti pracovních dnů od přijetí žádosti. Kontaktní místo poskytuje své služby bezplatně. 

 

Kontakt na české kontaktní místo pro výrobky: 

Barbora Hanáková  

Tel. +420 224852470 Fax +420 224853079 E-mail: vyrobky@mpo.cz 

Odbor vnitřního trhu a služeb EU  

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Na Františku 32 11015  

Praha 1  

ČESKÁ REPUBLIKA 

  

mailto:vyrobky@mpo.cz
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8 Uvádění certifikovaných výrobků na trh – dopravníkový pás 

Praktickou aplikací na potvrzení uznávání dobrovolné certifikace v EU byl vybrán 

dopravníkový pás, u nějž byla provedena certifikace TÜV. V bakalářské práci Jaroslava 

Bližňáka – Určení bezpečnostních požadavků na výrobek, bylo řešeno, zda je tento výrobek 

stanovený či nikoliv, neboť bylo podezření, že by mohl být brán jako neúplné strojní zařízení, 

což by byl výrobek stanovený [49]. 

Dopravníkový pás, viz Obrázek 10 Dopravníkový pás Gumex, je část pásového 

dopravníku viz obrázky Obrázek 11 Dopravník – hornictví, Obrázek 12 Dlouhý dopravník – 

průmysl, po kterém se převážejí různé materiály či výrobky. V provozu je namáhán 

mechanickým stykem s převažovanými materiály, proto musí být navržen tak, aby byl 

schopen snášet různá prostředí, mechanické namáhání přepravovanými materiály (obroušení, 

vysoké či nízké teploty, vysoká hmotnost…), teplotní výkyvy apod. 

 

 

Obrázek 10 Dopravníkový pás Gumex [45] 
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Obrázek 11 Dopravník – hornictví [45] 
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Obrázek 12 Dlouhý dopravník – průmysl [45] 

 

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

stanoveným výrobkem. Cituji [43]: „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.“ 
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„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 ustanovení 

zvláštního právního předpisu, který přejímá požadavky stanovené právem Evropských 

společenství.“ 

Uvedené stanovisko není právně závazné, ale vyplývá z něj, že dopravníkový pás je 

nestanovený výrobek, a proto jsou na něj stanoveny požadavky zákonem 102/2001 Sb. o 

obecné bezpečnosti výrobků. 

 

8.1.1 Specifikace dopravníkového pásu 

Dopravníkový pás je vyroben z PVC (polyvinylchlorid), je nehořlavý, určený pro 

použití v hornictví, jednovložkový, typu PVC 1250/1. Je složen 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 sníženou hořlavost a jsou antistatické, 

jsou určeny pro dopravu sypkých nebo kusových materiálů při teplotách +5 °C až +80 °C 

[47].  

Výrobek je určen pro dopravu materiálu 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 dílčí kategorie, 

které demonstrují prostředí použití zařízení a stupeň ochrany (úroveň ochrany – velmi vysoká, 

vysoká, normální). Zařízení skupiny I, kategorie M2 popisuje norma [44] 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 
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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 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.“   

8.2 Uvádění výrobků na trh Ruska, Kazachstánu a Běloruska 

Rusko je výjimečná země, proto má také speciální požadavky týkající se bezpečnosti 

výrobků. Rusko je od roku 2010 součástí tzv. Customs Union (CU) – celní unie, do které 

spadají tyto státy: Rusko, Kazachstán a Bělorusko. Na některé výrobky jsou stále kladeny 

ruské požadavky, jiné se řídí podle nových pravidel jednotné celní unie [28]. 

Výrobek uváděný na ruský trh musí odpovídat ruským standardům, které jsou jiné a 

převážně nesouvisející s evropskými, nebo také obecně přijatými mezinárodními standardy. 

CE prohlášení o shodě není v Rusku zohledňováno a nemůže nahrazovat Ruský certifikát 

shody (GOST-R, certifikát shody TR) [28]. 

V Rusku potažmo celní unii se také uplatňuje rozdělení na certifikaci povinnou a 

dobrovolnou. Obvykle ale téměř všechny spotřebitelské výrobky (více než 80%) podléhají 

povinné certifikaci. Certifikace se týká především potravin, výrobků pro děti, parfémů a 

kosmetiky, kuchyňského vybavení, obalových materiálů, průmyslového zařízení, atd. Týká se 

jak místně vyráběných výrobků, tak i dovážených [n26, n27]. 

8.2.1 Povinná certifikace v Rusku – certifikáty GOST-R, TR 

Seznam výrobků podléhajících povinné certifikaci je stanoven v nařízení vlády RF № 

1013 z 13. srpna 1997 v aktuálním znění [26]. 

Certifikát GOST-R 

Je platný pouze na území Ruské federace. Je nejstarší tolerovaný certifikát v Rusku, 

který potvrzuje shodu výrobků, postupně je nahrazován novými certifikáty [27, 28]. 

Povinná certifikace v Rusku spočívá v získání dokumentu, který potvrzuje kvalitu 

výrobků a jejich shodu s ruskými normami a standardy. Normy, kterým zboží odpovídá, jsou 
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uváděny v obsahu certifikátu. Certifikát GOST-R viz Obrázek 13 Certifikát Gost-R zahrnuje 

výrobky zahraničních i ruských firem.  

 

Obrázek 13 Certifikát Gost-R [28] 

 

Povinné certifikaci zpravidla podléhají výrobky, jež se dotýkají bezpečnosti lidí a 

jejich majetku a ohrožení životního prostředí. Certifikát Gost-R potvrzuje technickou a 

informační shodu. Při povinné certifikaci má výrobce i konečný uživatel jistotu, že zboží je 

bezpečné a vhodné k použití. Zboží, které získá certifikát je označeno znakem GOST R Mark 

of Conformity s identifikačním číslem viz Obrázek 14 GOST R , které jasně demonstruje 

shodu s ruskými požadavky [27, 28]. 

 

Obrázek 14 GOST R značka shody [28] 
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Dále existuje také jednorázový certifikát pro dodávku zboží. V certifikátu jsou 

uvedeny údaje ruského odběratele, množství a název zboží podle uzavřené smlouvy s ruskou 

firmou [28]. 

Třetí typem je certifikace pro sériovou výrobu: certifikát je vystaven na firmu – 

výrobce. Doba platnosti certifikátu je buď jeden, nebo tři roky, v závislosti na druhu a 

postupu certifikace. GOST-R, na rozdíl od certifikátu ISO, je vystaven na konkrétní zboží 

(výrobek), nikoli na celý výrobní podnik [28]. 

 

Certifikát shody TR 

Technický reglement TR viz Obrázek 15 Certifikát shody TR je dokument, který 

potvrzuje shodu zkoumaného výrobku s technickými normami, obecně přijatými v oboru 

vědy a techniky [27].  

 

Obrázek 15 Certifikát shody TR [28] 
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Technické reglementy se v Rusku objevily v rámci reformy technických předpisů, 

která trvá od roku 2003, kdy vstoupil v platnost ruský federální zákon № 184 "O technických 

předpisech", jenž stanovil pravidla státních regulačních požadavků pro průmyslové a 

spotřební zboží. V technických reglementech jsou obsaženy povinné požadavky, týkající se 

vyráběných výrobků, jež mají za účel ochranu zdraví a života ruských obyvatel. [n27,n28]  

Reglement TR je základním dokumentem specifikujícím principy výroby a 

skladování, přepravy, likvidace a prodeje výrobků vytvořených v tuzemsku a také 

importovaných z jiných států [27]. 

Produkt v souladu s ruskými technickými předpisy je označen evidenční TR značkou 

shody viz Obrázek 16 Evidenční značka shody TR, která jasně demonstruje shodu výrobku s 

příslušnými ruskými požadavky [27]. 

 

 

Obrázek 16 Evidenční značka shody TR [28] 

Od roku 2010 certifikát shody TR nahradil GOST R certifikaci pro určité výrobky a 

zařízení. V současné době byly ruské Technické předpisy téměř zcela nahrazeny technickými 

předpisy celní unie [28]. 

 

 

8.2.2 Dobrovolná certifikace 

Dobrovolná certifikace v Rusku je prováděna výrobcem, exportérem nebo prodejcem 

výrobku, za účelem potvrzení shody výrobku nejen s požadavky a normami Ruské federace, 

ale také parametry uváděnými výrobcem. Systém dobrovolné certifikace byl zaveden za 

účelem potvrzení vysoké kvality a bezpečnosti výrobku, což zvyšuje důvěru spotřebitele a 

velkoobchodního odběratele, čili může pomoci zvýšit prodej. Dobrovolný certifikát je v 

Rusku vyžadován velkoobchodními odběrateli a velkými obchodními řetězci [28]. 

U některých výrobků jsou vyžadována dodatečná osvědčení nebo certifikáty: Sanitární 

a hygienické osvědčení, Veterinární registrace, Certifikát požární bezpečnosti a jiné [28]. 
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8.2.3 Certifikace dopravníkového pásu v Rusku 

Další vybranou zemí pro posouzení uznávání certifikace bylo vybráno Rusko. 

Posuzovaným výrobkem je dopravníkový pás PVC 1250/1 viz Obrázek 10 Dopravníkový pás 

Gumex popsaný podrobněji v kapitole 8.1.1. 

Byl osloven akreditační orgán K.C.C.P. biuro viz [28], zda je zapotřebí pro tento 

dopravníkový pás získat ruský certifikát, ať už povinný (GOST-R či TR) nebo alespoň 

dobrovolný, aby výrobce mohl začít dovážet na trh Ruska tento výrobek. Dále bylo uvedeno 

v dotazu, že dopravníkový pás již získal dobrovolnou certifikaci TÜV CERT. 

 

Závěr 

Rusko není členem Evropské unie, z toho vyplývá, že nestačí certifikáty vydané 

členskými státy EU. 

Na rozdíl od Evropské unie (potažmo České republiky), kde je dopravníkový pás 

řazen mezi nestanovené výrobky, a tudíž pro něj není povinná certifikace.  V Rusku je tento 

výrobek zařazen do stanovených výrobků a je zapotřebí tak získat povinný certifikát 

GOST-R. Certifikát TÜV CERT by sloužil pouze jako další podklad k ruské povinné 

certifikaci GOST-R. 

 

 

8.3 Uvádění výrobků na trh Číny 

Také v Číně se výrobky rozdělují do dvou kategorií. Stanovené výrobky, které musí 

projít povinnou certifikací označovanou CCC viz Obrázek 17 Logo certifikátu CCC (China 

Compulsory Product Certification System) jsou rozděleny do 22 výrobkových skupin a více 

než 150 typů výrobků (skupina se dále rozrůstá). Pro všechny v něm uvedené výrobky je 

získání certifikátu CCC legislativně stanovenou podmínkou a bez ní není možné realizovat 

vývoz na čínský trh [29]. 
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Obrázek 17 Logo certifikátu CCC [29] 

8.3.1 Dobrovolná certifikace CQC 

CQC certifikát znamená "China Quality Certificate". CQC je také zkratkou pro "China 

Quality Certification Center" [30]. 

CQC je autoritativním orgánem v Číně pro oblast certifikace kvality, který se 

certifikační činnosti věnuje již mnoho let. Značka CQC viz Obrázek 18 Logo certifikátu CQC 

velmi známá ve světě a certifikát CQC může výrazně zvýšit image podniků, jež jsou jím 

certifikovány [30]. 

CQC vyvíjí program dobrovolné certifikace produktů nazvané CQC Mark Certificate, 

které nespadají do povinné certifikace. Cílem je chránit osobní a majetkovou bezpečnost 

spotřebitelů, ochranu jejich práv a zájmů, s cílem zlepšit kvalitu domácích podniků, produktů 

a zvýšit konkurenceschopnost výrobků na mezinárodním trhu. A také usnadnit cestu 

zahraničním výrobkům na čínský trh [30]. 

CQC používá pokročilé mezinárodní normy jako podklady pro certifikaci, kvalita 

certifikace je srovnatelná s jinými vyspělými zeměmi [30]. 

 

 

Obrázek 18 Logo certifikátu CQC [30] 

Dobrovolná certifikace CQC rozděluje výrobky do 30 kategorií, dnes obsahuje přes 

500 výrobků (př. počítačové monitory, vodní pumpy, kompresory…) [30]. 

8.3.2 Certifikace dopravníkového pásu v Číně 

Podobná otázka jako v kapitole 8.2.3 Certifikace dopravníkového pásu v Rusku byla 

položena také certifikačnímu subjektu China Compulsory Certification Online Service Centre 
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viz [30]. Otázka: Pokud budeme chtít dovážet na území Číny dopravníkový pás je povinná 

čínská certifikace CCC, nebo dobrovolná CQC, či bude dostačující již provedená certifikace 

TÜV CERT? 

 

Závěr 

Laboratoř společnosti China Compulsory Certification Online Service Centre 

potvrdila, že povinný certifikát CCC není pro dopravníkový pas vyžadován. Z toho 

vyplývá, že daný výrobek – dopravníkový pás můžeme dodávat na trh Číny bez omezení 

ze strany povinné čínské certifikace. Bude tedy dostačovat dobrovolný certifikát TÜV 

CERT vystavený v Evropské unii, ale pokud bychom chtěli zvýšit prestiž daného výrobku pro 

zákazníka (potvrdit vlastnosti výrobku – bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí), 

doporučil bych provést čínskou dobrovolnou certifikaci CQC, která bude čínským 

zákazníkům bližší. 

 V případě, že potřebujeme úřední potvrzení o tom, že u daného výrobku není 

požadován povinný certifikát CCC (např. pro celní odbavení), tak za toto potvrzení zaplatíme 

2800$ certifikačnímu subjektu - China Compulsory Certification Online Service Centre. 
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9 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit a posoudit možnosti využití dobrovolné 

certifikace pro zajištění bezpečného používání výrobků ze zemí EU a některých zemí mimo 

Evropskou unii. Při zpracovávání práce jsem čerpal ze všech dostupných zdrojů, nejvíce však 

z internetu, kde jsou v dnešní době umístěny zákony, vyhlášky, normy. Opírám se taktéž o 

odbornou literaturu a články. 

První část práce je zaměřena na Evropskou unii, obzvláště pak na jednotný vnitřní trh 

Evropské unie, politiku Evropské unie, sílu a provázanost práva a právních předpisů EU. Dne 

1. května 2004 se Česká republika stala novým členským státem Evropské unie a stala se tak 

členem jednotného vnitřního trhu Evropské unie, který zaručuje volný pohyb zboží, osob, 

služeb a kapitálu. Jednotný vnitřní trh EU zaručuje všem členským státům jednodušší sdílení 

všech hodnot od lidských zdrojů až po zjednodušení uvádění výrobků na trh.  

Právní předpisy v České republice rozdělují výrobky do dvou kategorií: stanovené 

výrobky a na nestanovené výrobky. Rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi je takový, že 

stanovené výrobky musí podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

projít posouzení shody s požadavky příslušných předpisů a norem před uvedením na trh, pro 

nestanovené výrobky tento požadavek neplatí. Nestanovené výrobky se řídí zákonem 

102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, který stanovuje základní standard bezpečnosti. 

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 764/2008 jasně stanovuje podmínky 

pro neharmonizovanou sféru výrobků a jejich vzájemné uznávání (jak výrobků, tak 

certifikátů) mezi členskými státy Evropské unie. Toto nařízení vzniklo z toho důvodu, že stále 

ještě dnes není dostatečně znám princip vzájemného uznávání výrobků a certifikátů – výrobci 

raději přizpůsobí svůj výrobek tamějším předpisům, i když to ve skutečnosti vůbec není 

nutné. Dalším důvodem pro vznik tohoto nařízení bylo to, že vnitrostátní orgány neměly dán 

jednotný postup pro případ, že chtěli omezit přístup danému výrobku na trh, a také že spolu 

dostatečně vnitrostátní orgány nekomunikovaly. Nařízením bylo jasně stanoveno, že důkazní 

břemeno nese příslušný orgán státní správy, který přijímá omezující opatření vůči výrobku, a 

byly vytvořeny tzv. kontaktní místa, která ulehčují komunikaci mezi jednotlivými subjekty 

(vnitrostátní orgány, podnikatelské subjekty). 
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Princip vzájemného uznávání výrobků stojí na rozhodnutí Evropského soudu u 

známého případu Cassis de Dijon z roku 1979 (francouzský likér z černého rybízu 

neodpovídal tehdejším německým požadavkům na likér měl pouze 19% alkoholu, Němci 

požadovali 25% alkoholu, a tak nemohl být prodáván), kde rozhodl o tom, že bez řádného 

důvodu nesmí být bráněno tomu, aby zboží vyrobené a komercializované v souladu s právem 

v jednom smluvním státě mohlo být uvedeno na trh jiného smluvního státu. 

V praktické části práce byl podroben dopravníkový pás – nestanovený výrobek 

zkoumání, jakým způsobem se uvádí na trh mimo Evropskou unii. I ve východních zemích 

jako je Rusko či Čína se výrobky uváděné na trh rozdělují do dvou kategorií a to na výrobky 

stanovené a nestanovené. V Rusku činí podíl stanovených výrobků cca 80%, což je velmi 

vysoké číslo, tyto výrobky musí projít povinnou ruskou certifikací GOST-R či certifikací TR. 

I tak byl výsledek zařazení dopravníkového pásu (nestanovený výrobek v EU) v Rusku do 

kategorie stanovených překvapením, pro tento výrobek je na ruském trhu tedy povinná 

certifikace. Čína zařadila dopravníkový pás do sféry nestanovených výrobků a pouze navrhla 

možnost potvrzení o tom, že se jedná o nestanovený výrobek. 

Rozdíly v uvádění výrobků na trh mohou být tedy propastné, pokud se nebude jednat o 

Evropský jednotný trh, kde platí pravidlo vzájemného uznávání zboží, certifikátů. 
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