
 
 

  

 

 

Budějovická 73,  

140 00 Praha 4 

 tel.: +420 261263574 

e-mail: normy@regio.cz; spotřebitel@regio.cz     
www.top-normy.cz 

www.konzument.cz 

 
 

 

1 

 

Podklad pro PS určené normy 

 

VZTAH OBECNÉ BEZPEČNOSTI A TECHNICKÉ NORMY 

 

1. EU 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti 

výrobků (Directive 2001/95/EC OF THE European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on 

general product safety) 

 

Účelem směrnice je zajistit, aby výrobky uváděné na trh byly bezpečné. (Článek 1, odst. 1) 

 

Výrobci jsou povinni uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. (Článek 3, odst. 1) 

 

Preambule: 

(14) pro usnadnění účinného a jednotného uplatňování požadavku této směrnice na obecnou bezpečnost 

je důležité vypracovat pro určité výrobky a rizika evropské nezávazné normy tak, aby se mohlo 

předpokládat, že výrobek, který je ve shodě s národní normou přejímající evropskou normu, 

tento požadavek splňuje; 

(15) pokud jde o cíle této směrnice, měly by evropské normy vypracovat evropské normalizační orgány 

na základě mandátů Komise, které jsou nápomocny příslušné výbory. S cílem zajistit, aby 

výrobky, které jsou v souladu s normami, splňovaly požadavek na obecnou bezpečnost, by měla 

Komise, které je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, stanovit požadavky, kterým 

musí normy vyhovět. Tyto požadavky by měly být obsaženy v mandátech pro normalizační orgány; 

(16) pokud neexistují zvláštní předpisy a nejsou k dispozici evropské normy vypracované na základě 

mandátů Komise nebo na takové normy není odkaz, měla by se bezpečnost výrobků posuzovat 

s přihlédnutím především k národním normám přejímajícím jakékoliv jiné odpovídající evropské 

nebo mezinárodní normy, k doporučením Komise nebo k národním normám, mezinárodním 

normám, pravidlům správné praxe, stavu vědy a techniky a k bezpečnosti, kterou mohou spotřebitelé 

rozumně očekávat. V této souvislosti mohou doporučení Komise usnadnit důsledné a účinné 

uplatňování této směrnice při přípravě evropských norem nebo v případě rizik a/nebo výrobků, pro 

něž se takové normy nepovažují za možné nebo vhodné; 

(17) prokazování souladu s příslušnými kritérii bezpečnosti výrobků může usnadnit příslušná nezávislá 

certifikace uznaná příslušnými orgány; 

 

 

2. NÁRODNÍ LEGISLATIVA 

 

Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné 

bezpečnosti výrobků) 

 

Článek 3: 

(4)  Pokud  se  bezpečnost  výrobku  nestanoví podle odstavce 2 nebo 3 (pozn. LD – tj. dle právních 

předpisů),  posuzuje  se  podle  české  technické  normy,  která přejímá příslušnou evropskou normu, na 

níž zveřejnila Komise Evropských společenství (dále    jen  "Komise")  odkaz  v Úředním věstníku 

Evropských společenství podle    práva  Evropských  společenství)  a  tento  odkaz  byl  zveřejněn  ve  

Věstníku   Úřadu   pro  technickou  normalizaci,  metrologii  a  státní  zkušebnictví.) 

(5)  V  případě, že se bezpečnost výrobku nestanoví podle odstavců 2 až  4, posuzuje se bezpečnost výrobku 

podle  
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   a) české technické normy, která přejímá jinou příslušnou evropskou normu než uvedenou v odstavci 4, 

 

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

 

   c) doporučení Komise stanovující pokyny pro posuzování bezpečnosti výrobku, 

 

   d) pravidel správné praxe bezpečnosti výrobku uplatňovaných v příslušném oboru, 

 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (§ 4a) 

Harmonizované technické normy a určené normy:  

(1) Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně 

požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány 

Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla 

jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou 

dohodou notifikovaných osob (dále jen "harmonizované evropské normy"). Pro specifikaci technických 

požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, může 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") po dohodě s 

ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit české 

technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních 

organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen "určené 

normy"). 

(2) Úřad oznamuje ve Věstníku Úřadu harmonizované české technické normy, určené normy a jejich změny 

nebo zrušení. V oznámení uvede též technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují. 

(3) Splnění harmonizované české technické normy, určené normy nebo splnění zahraniční technické normy 

přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, nebo splnění jejich částí 

se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém předpisu za splnění těch požadavků 

stanovených technickými předpisy, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují. … 

(4) Úřad zveřejňuje ve Věstníku Úřadu odkaz na evropskou normu uveřejněnou podle práva Evropských 

společenství
 
Komisí Evropského společenství v Úředním věstníku Evropských společenství, která splňuje 

podmínky této směrnice. 

 
3. ZÁVĚRY - alternativy 

 

a) Hledání právní opory pro vyhlašování tzv. mandátových norem jako harmonizované normy dle z. č. 

22/1997 Sb. 

 

b) Hledání právní opory pro vyhlašování tzv. mandátových norem jako určené normy dle z. č. 22/1997 

Sb. 

 

c) Jiné řešení (pravděpodobně legislativní úpravy). 
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