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Zákon o technických požadavcíchZákon o technických požadavcích
na výrobkyna výrobky

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a dopln ění některých 
zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., 
zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., 
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zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., 
zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., 
zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. 
a zákona č. 34/2011 Sb.



Základní pojmy Základní pojmy -- §§ 2 zákona2 zákona

Výrobek

� jakákoliv v ěc, která byla vyrobena, vyt ěžena nebo jinak 
získána bez ohledu na stupe ň jejího zpracování a je určena k 
uvedení na trh jako nová nebo použitá

Výrobce
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Výrobce

� osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v 
případech stanovených na řízením vlády též osoba, která 
sestavuje, balí, zpracovává nebo ozna čuje výrobek, za který 
odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na  trh 
pod svým jménem



Základní pojmy Základní pojmy -- §§ 2 zákona2 zákona

Uvedení výrobku na trh

� okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského spole čenství 
poprvé úplatn ě nebo bezúplatn ě předán nebo nabídnut k 
předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou 
k němu poprvé p řevedena vlastnická práva, nestanoví-li 
zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují  i výrobky 
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zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují  i výrobky 
vyrobené nebo dovezené pro provozní pot řeby p ři vlastním 
podnikání výrobc ů nebo dovozc ů a výrobky poskytnuté k 
opakovanému použití, je-li u nich p řed opakovaným 
použitím posuzována shoda s právními p ředpisy, pokud to 
stanoví na řízení vlády. Je-li to nezbytné, vláda na řízením 
blíže vymezí pojem uvedení na trh pro výrobky, na k teré se 
tento technický p ředpis vztahuje



Základní pojmy Základní pojmy -- §§ 2 zákona2 zákona

Dovozce

� ten, kdo uvede na trh výrobek z jiného než členského státu 
Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na trh 
zprost ředkuje
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Zplnomocn ěný zástupce

� osoba usazená v členském stát ě Evropské unie , která je 
výrobcem písemn ě pověřena k jednání za n ěj se zřetelem na 
požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto zákona



Základní pojmy Základní pojmy -- §§ 2 zákona2 zákona

Distributor

� ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh; 
dodáním výrobku na trh je každé další jeho p ředání nebo 
převod po jeho uvedení na trh (dále jen „distribuce“) .
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Nařízení vládyNařízení vlády

Provád ěcím p ředpisem zákona je 

nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na 
elektrická za řízení nízkého nap ětí
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elektrická za řízení nízkého nap ětí
• Publikováno v částce 9/2003 Sbírky zákon ů ČR.

• Nabylo ú činnosti 1. kv ětna 2004, kdy bylo zárove ň zrušeno 
nařízení vlády č. 168/1997 Sb., ve znění pozd ějších p ředpis ů.

• Je transpozicí sm ěrnice 2006/95/ES (73/23/EHS) do práva ČR.



Základní ustanovení Základní ustanovení -- §§ 11

Elektrické za řízení nízkého nap ětí

� jakékoliv za řízení určené pro použití v rozsahu 
jmenovitých nap ětí

• od 50 V do 1000 V pro střídavý proud

od 75 V do 1500 V pro stejnosm ěrný proud

Seminář ELECTRON 2011          Ing. Viktor Brach         14. dubna 2011

• od 75 V do 1500 V pro stejnosm ěrný proud

� s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 

• viz též stránku EK 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/f iles/gui
des/lvd_listexamples_en.pdf



Podmínky uvedení elektrickéhoPodmínky uvedení elektrického
zařízení na trhzařízení na trh -- §§ 22

� splňuje technické požadavky uvedené v příloze 
č. 2

� soulad se správnou technickou praxí z hlediska 
zásad bezpe čnosti platných v Evropských 
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zásad bezpe čnosti platných v Evropských 
spole čenstvích

� předpoklad shody p ři použití harmonizovaných 
norem



Základní požadavky Základní požadavky –– p říloha č. 2příloha č. 2

� všeobecné požadavky

� ochrana p řed nebezpe čím, které m ůže 
způsobit elektrické za řízení

ochrana p řed nebezpe čími, která mohou 
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� ochrana p řed nebezpe čími, která mohou 
vznikat p ůsobením vnějších vliv ů na 
elektrické za řízení



Základní požadavky Základní požadavky –– p říloha č. 2příloha č. 2
(pokra čování)(pokra čování)

Všeobecné požadavky

� technické charakteristiky – musí být uvedeny 
na elektrickém za řízení nebo, není-li to 
možné, v pr ůvodní dokumentaci
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možné, v pr ůvodní dokumentaci

� stanovené údaje o výrobci – musí být 
uvedeny na elektrickém za řízení nebo, není-li 
to možné, v pr ůvodní dokumentaci



Základní požadavky Základní požadavky –– p říloha č. 2příloha č. 2
(pokra čování)(pokra čování)

Všeobecné požadavky – pokra čování

� bezpečná a správná montáž a připojení

� při určeném použití a řádné údržb ě musí být 
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� při určeném použití a řádné údržb ě musí být 
zajišt ěna ochrana p řed nebezpečím, které 
může způsobit, a které m ůže vzniknout 
působením vn ějších vliv ů



Základní požadavky Základní požadavky –– p říloha č. 2příloha č. 2
(pokra čování)(pokra čování)

Ochrana p řed nebezpe čími, které m ůže 
elektrické za řízení způsobit

� dotyk živých nebo neživých částí
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� nebezpečné teploty, oblouky nebo zá ření

� nebezpečí neelektrického charakteru

� odpovídající izolace



Základní požadavky Základní požadavky –– p říloha č. 2příloha č. 2
(pokra čování)(pokra čování)

Ochrana p řed nebezpe čími, která mohou 
vznikat p ůsobením vnějších vliv ů na 
elektrické za řízení

mechanické namáhání
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� mechanické namáhání

� jiné než mechanické vlivy

� přetížení



Harmonizované normy Harmonizované normy –– §§ 22

Za spln ěný se považuje ten základní požadavek, 
pokud je elektrické za řízení ve shod ě s 
bezpečnostními požadavky

a) harmonizovaných českých technických norem , 
pop řípadě zahrani čních technických norem 
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pop řípadě zahrani čních technických norem 
přejímajících v členských státech Evropské unie 
harmonizované evropské normy, nebo

b) určených norem , …, pokud neexistují a), nebo

c) českých technických norem , … , pokud 
neexistují a) a b)



Postup posuzování shody Postup posuzování shody –– §§ 33

Postup
� Vnit řní kontrola výroby – příloha č. 3

Osvědčení
� Označení CE – blíže v §4
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� Označení CE – blíže v §4

� ES prohlášení o shod ě

Obě činnosti provádí pouze výrobce nebo jeho 
k tomu zplnomocn ěný zástupce , nikdo jiný !!!



Notifikované osoby Notifikované osoby –– §§ 55

Seznam notifikovaných osob
� http://www.unmz.cz/urad/elektricka-zarizeni-nizkeho -

napeti
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Působnost
� vydávají stanovisko na vyžádání Evropské komise

� „vydávají zprávu o shod ě elektrického za řízení 
s ustanovením § 2 odst. 1, požádá-li o to výrobce ne bo 
dovozce, v p řípadě, že bylo zahájeno řízení o uložení 
ochranného opat ření podle zvláštního zákona“ (zákon o ČOI)



Některé další právní p ředpisyNěkteré další právní p ředpisy

� Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpe čnosti výrobk ů

� Směrnice EP a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce 
pro ur čení požadavk ů na ekodesign výrobk ů 
spojených se spot řebou energie a odpovídající 
provád ěcí předpisy (na řízení Komise) – blíže na portálu 
http://www.unmz.cz/urad/informacni -portal -unmz
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http://www.unmz.cz/urad/informacni -portal -unmz

� Směrnice 2002/95/ES (ROHS), o omezení užívání 
některých nebezpe čných látek v elektronických a 
elektrických za řízeních



Zákon po 20. 7. 2011 Zákon po 20. 7. 2011 -- příklady n ěkterých zm ěnpříklady n ěkterých zm ěn

Hospodá řský subjekt - § 2

� výrobce, dovozce, distributor a zplnomocn ěný 
zástupce

Povinnosti hospodá řských subjekt ů - § 13
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Povinnosti hospodá řských subjekt ů - § 13

� Výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocn ěný 
zástupce uchovává u výrobk ů stanovených na řízením 
vlády údaje pot řebné k identifikaci všech 
hospodá řských subjekt ů, které mu p ředaly stanovený 
výrobek a kterým p ředal stanovený výrobek.



Zákon po 20. 7. 2011 Zákon po 20. 7. 2011 -- příklady n ěkterých zm ěnpříklady n ěkterých zm ěn

� Výrobce, dovozce nebo distributor, který se domnívá 
nebo má d ůvod se domnívat , že stanovený výrobek, 
který uvedl nebo dodal na trh, nespl ňuje požadavky 
tohoto zákona nebo na řízení vlády vydaného k jeho 
provedení, je povinen u výrobk ů stanovených 
nařízením vlády činit nezbytná opat ření směřující k 
uvedení výrobku do souladu s t ěmito požadavky, 
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uvedení výrobku do souladu s t ěmito požadavky, 
stažení výrobku z trhu nebo navrácení stanoveného 
výrobku, který již byl dodán uživateli; pokud navíc  
stanovený výrobek ohrožuje zdraví, výrobce, dovozce  
nebo distributor o tom neprodlen ě informuje p říslušný 
orgán dozoru .



Blízká budoucnostBlízká budoucnost
Nový legislativní rámec
� Nařízení Evropského parlamentu a Rady 765/2008, kterým se 

stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem t ýkající 
se uvád ění výrobk ů na trh – ú činnost od 1. ledna 2010

� Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 768/2008 o 
spole čném rámci pro uvád ění výrobk ů na trh
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Přizpůsobení sm ěrnice o nízkém nap ětí
� Probíhá v Evropské komisi, jde pouze o p řizpůsobení výše 

uvedenému Rozhodnutí – bez v ěcných zm ěn.

Přizpůsobení sm ěrnice o nízkém nap ětí
� Není v legislativním plánu Evropské komise.
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Děkuji za pozornost


