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Předmluva
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) se při
kontrolách autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných
nezávislých organizací (dále jen „AO/NO/OS/UNO“) setkává s různým způsobem použití
razítka na výstupních dokumentech AO/NO/OS/UNO.
S cílem zajištění jednotného přístupu AO/NO/OS/UNO odbor státního zkušebnictví Úřadu
vydává tento dokument.

1. Užití razítka AO/NO/OS/UNO
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 22/1997“), ani prováděcí předpisy
nestanoví povinnost pro AO/NO/OS/UNO uvádět na výstupních dokumentech razítko
(jakékoliv). Je tedy záležitostí interních podpisových řádů konkrétního subjektu, zda stanoví
užití razítka či nikoli. Jeho podoba také není stanovena. Upozorňujeme však, že
AO/NO/OS/UNO může vystupovat jako AO/NO/OS/UNO pouze v rámci činností, ke kterým
byla udělena autorizace nebo oprávnění; to se týká i razítka.
Poznámka: Některé přílohy k dříve vydaným (a stále platným) rozhodnutím o autorizaci
obsahují požadavek týkající se používání jednotného razítka odsouhlaseného Úřadem.
Jednotná razítka, která byla Úřadem v dřívějším období odsouhlasena, obsahovala státní znak,
a proto již neodpovídají níže uvedeným aktuálním předpisům. Vzhledem k tomu nelze
razítka, která by byla v rozporu s těmito předpisy, nadále používat. S ohledem na uvedené
skutečnosti Úřad aktuálně nevyžaduje používání jednotného razítka jím odsouhlaseného, a to
ani v případech, kdy příloha k rozhodnutí o autorizaci takový požadavek zahrnuje.
AO/NO/OS/UNO mohou při své činnosti používat razítko odpovídající platným předpisům,
avšak jeho používání není povinností. Pokud ale AO/NO/OS/UNO bude razítko používat, je
nutné, aby údaje v něm uvedené odpovídaly tomu, kým je příslušný dokument podle platných
předpisů vydáván. Tyto údaje musí být jednoznačné a nezavádějící.

2. Náležitosti razítka AO/NO/OS/UNO
Zákon č. 352/2001 Sb. ze dne 18. září 2001, o užívání státních symbolů České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 352/2001“) stanoví v
§ 2 odst. 1, kdo je oprávněn užívat státní znak. V § 2 odst. 1 písmeno t) zákona 352/2001 je
stanoveno, že státní znak mohou užívat právnické a fyzické osoby, kterým je zákonem nebo
na základě zákona svěřen výkon státní správy 4). Poznámka 4) se odvolává na § 10 zákona
22/1997. Zákon č. 213/2006 Sb. změnil původní ustanovení zákona 352/2001 „svěřeno
vydávání správních aktů nebo listin osvědčujících důležité skutečnosti“ na ustanovení
stávající „nebo na základě zákona svěřen výkon státní správy“.
Dle našeho názoru není možné používat státní znak na razítka AO/NO/OS/UNO, přestože se
§ 2 odst. 1 písm. t) zákona 352/2001 odvolává na § 10 zákona 22/1997. Poznámka v zákoně
nemá normativní charakter. Razítkem s malým státním znakem lze opatřovat rozhodnutí a jiné
listiny osvědčujících důležité skutečnosti, vydávané při výkonu státní moci, který byl těmto
subjektům svěřen nějakým zákonem nebo na jeho základě. Autorizací/notifikací/udělením
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oprávnění však Úřad nedeleguje na AO/NO/OS/UNO výkon státní správy ani rozhodování o
právech a povinnostech dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“). AO/NO/OS/UNO při činnostech posuzování shody nepůsobí podle
správního řádu a nevyhotovují rozhodnutí podle § 67 odst. 2 správního řádu. V zákoně
22/1997, v prováděcích nařízeních vlády, v přímo použitelných relevantních nařízeních ani
v zákoně 352/2001 není stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem
AO/NO/OS/UNO.
AO/NO/OS/UNO mohou při výkonu samostatné působnosti používat razítko
AO/NO/OS/UNO, ale na razítku nesmí být uveden státní znak. Lze použít razítko hranaté
nebo kulaté, na kterém je uvedeno označení AO/NO/OS/UNO, popř. znak právnické osoby
v souladu s interním podpisovým řádem nebo jiným interním dokumentem.
Právnická osoba, tedy i AO/NO/OS/UNO, se dopustí správního deliktu podle § 13a zákona
352/2001 tím, že:
a) užije malý státní znak v rozporu s § 5
b) užije velký státní znak v rozporu s § 6 odst. 2 – tedy ho užije na razítku
V závislosti na skutkové podstatě správního deliktu může být uložena pokuta do výše
15 000 Kč. Podle sídla právnické osoby ukládá pokutu obec s rozšířenou působností, nebo
úřad městské části.
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