
22/1997 Sb. 
 
   ZÁKON 
 
   ze dne 24. ledna 1997 
 
   o  technických  požadavcích  na  výrobky a o zm ěně a dopln ění n ěkterých 
   zákon ů 
 
   Zm ěna: 71/2000 Sb. 
 
   Zm ěna: 102/2001 Sb. 
 
   Zm ěna: 205/2002 Sb. 
 
   Zm ěna: 226/2003 Sb. ( část) 
 
   Zm ěna: 205/2002 Sb. ( část), 226/2003 Sb., 277/2003 Sb. 
 
   Zm ěna: 229/2006 Sb. 
 
   Zm ěna: 186/2006 Sb. 
 
   Zm ěna: 481/2008 Sb. 
 
   Zm ěna: 490/2009 Sb. 
 
   Zm ěna: 155/2010 Sb. 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky: 
 
   ČÁST PRVNÍ 
 
   TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY A AKREDITACE SUBJ EKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY 
 
   HLAVA I 
 
   ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
   § 1 
 
   P ředmět úpravy 
 
   (1) Tento zákon upravuje 
 
   a)  zp ůsob stanovování technických požadavk ů na výrobky, které by mohly 
   ve  zvýšené  mí ře  ohrozit  zdraví  nebo  bezpe čnost osob, majetek nebo 
   životní  prost ředí,  pop řípad ě jiný ve řejný zájem, (dále jen "oprávn ěný 
   zájem"), 
 
   b)  práva  a  povinnosti  osob,  které uvád ějí na trh nebo distribuují, 
   pop řípad ě  uvád ějí  do  provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře 
   ohrozit  oprávn ěný  zájem;  tímto  nejsou dot čena ustanovení zvláštních 
   právních p ředpis ů pro provoz výrobk ů,^1) 
 
   c)  práva a povinnosti osob pov ěřených k činnostem podle tohoto zákona, 
   které  souvisí  s tvorbou a uplat ňováním českých technických norem nebo 
   se státním zkušebnictvím, 
 
   d)  zp ůsob  zajišt ění  informa čních  povinností souvisejících s tvorbou 
   technických p ředpis ů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních  



   smluv a požadavk ů práva Evropských spole čenství. 
 
   (2)  Tento zákon dále upravuje v návaznosti na p římo použitelný p ředpis 
   Evropských  spole čenství^1a) akreditaci subjekt ů posuzování shody (dále 
   jen "akreditace"). 
 
   § 2 
 
   Základní pojmy 
 
   Pro ú čely tohoto zákona se rozumí 
 
   a)  výrobkem  jakákoliv  v ěc,  která byla vyrobena, vyt ěžena nebo jinak 
   získána bez ohledu na stupe ň jejího zpracování a je ur čena k uvedení na 
   trh jako nová nebo použitá, 
 
   b)  uvedením  výrobku na trh okamžik, kdy je výr obek na trhu Evropského 
   spole čenství  poprvé  úplatn ě  nebo  bezúplatn ě  p ředán nebo nabídnut k 
   p ředání za ú čelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k n ěmu poprvé 
   p řevedena  vlastnická  práva,  nestanoví-li  zvláštní   zákon  jinak. Za 
   uvedené  na  trh  se  považují  i  výrobky  vyro bené  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 které se tento technický p ředpis vztahuje, 
 
   c)  uvedením  výrobku  do provozu okamžik, kdy j e výrobek poprvé použit 
   uživatelem  v  členských  státech Evropské unie k ú čelu, ke kterému byl 
   zhotoven;  pokud  tak  stanoví  na řízení  vlády,  je  výrobek uveden do 
   provozu  v  okamžiku, kdy je k tomuto použití p řipraven nebo poskytnut. 
   Pokud  je  výrobek  uveden  do provozu na pracov išti,^1b) uživatelem se 
   rozumí zam ěstnavatel, 
 
   d)  výrobcem  osoba,  která  vyrábí  nebo  i  je n  navrhla výrobek, a v 
   p řípadech 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, 
 
   e)  dovozcem ten, kdo uvede na trh výrobek z jin ého než členského státu 
   Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na t rh zprost ředkuje, 
 
   f)  zplnomocn ěným  zástupcem  osoba  usazená  v členském stát ě Evropské 
   unie,  která  je výrobcem písemn ě pov ěřena k jednání za n ěj se z řetelem 
   na požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto zá kona, 
 
   g)  distributorem  ten,  kdo  v dodavatelském řet ězci dodává výrobky na 
   trh;  dodáním výrobku na trh je každé další jeho  p ředání nebo p řevod po 
   jeho uvedení na trh (dále jen "distribuce"). 
 
   h) technickými požadavky na výrobek 
 
   1.  technická  specifikace  obsažená  v  právním   p ředpisu,  technickém 
   dokumentu    nebo    technické    norm ě,   která   stanoví   požadované 
   charakteristiky výrobku, jakými jsou úrove ň jakosti, užitné vlastnosti, 
   bezpe čnost  a  rozm ěry,  v četn ě  požadavk ů na jeho název, pod kterým je 
   prodáván,  úpravu  názvosloví,  symbol ů,  zkoušení výrobku a zkušebních 
   metod, požadavky na balení, ozna čování výrobku nebo opat řování štítkem, 
   postupy posuzování shody výrobku s právními p ředpisy nebo s technickými 
   normami,  výrobní  metody  a  procesy  mající  v liv  na charakteristiky 
   výrobk ů, 



 
   2.  jiné  požadavky  nezbytné  z  d ůvod ů ochrany oprávn ěného zájmu nebo 
   ochrany  spot řebitele, které se týkají životního cyklu výrobku po té, co 
   je  uveden  na  trh,  pop řípad ě  do  provozu, nap ř. podmínky používání, 
   recyklace,  op ětovného  použití  nebo zneškodn ění výrobku, pokud takové 
   podmínky  mohou významn ě ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho 
   uvedení na trh, pop řípad ě do provozu, 
 
   i)  notifikovanou  osobou  právnická  osoba, kte rá byla členským státem 
   Evropské  unie oznámena orgán ům Evropského spole čenství a všem členským 
   stát ům  Evropské unie jako osoba pov ěřená členským státem Evropské unie 
   k činnostem p ři posuzování shody výrobk ů s technickými požadavky . 
 
   HLAVA II 
 
   TECHNICKÉ P ŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY 
 
   § 3 
 
   Technické p ředpisy a technické dokumenty 
 
   (1)  Technickým  p ředpisem  pro  ú čely tohoto zákona je právní p ředpis, 
   obsahující  technické  požadavky  na  výrobky,  popřípad ě  pravidla pro 
   služby nebo upravující povinnosti p ři uvád ění výrobku na trh, pop řípad ě 
   do  provozu,  p ři  jeho  používání  nebo p ři poskytování nebo z řizování 
   služby  nebo  zakazující  výrobu,  dovoz,  prode j či používání ur čitého 
   výrobku nebo používání, poskytování nebo z řizování služby. 
 
   (2)  Technickým  dokumentem se pro ú čely pln ění informa čních povinností 
   podle  §  7  rozumí  dokument,  který  obsahuje  technické požadavky na 
   výrobek,   a  není  technickým  p ředpisem  ve  smyslu  odstavce  1  ani 
   technickou  normou,  a  který  by  mohl  vytvo řit  technickou  p řekážku 
   obchodu. 
 
   § 4 
 
   České technické normy 
 
   (1)  Česká  technická  norma je dokument schválený pov ěřenou právnickou 
   osobou  (§  5)  pro opakované nebo stálé použití  vytvo řený podle tohoto 
   zákona  a  ozna čený písmenným ozna čením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno 
   ve  V ěstníku  Ú řadu  pro  technickou  normalizaci,  metrologii a st átní 
   zkušebnictví  (dále  jen  "V ěstník  Ú řadu"). Česká technická norma není 
   obecn ě závazná. 
 
   (2)  Název  česká  technická  norma a písmenné ozna čení ČSN nesmějí být 
   použity k ozna čení jiných dokument ů. 
 
   (3)  Česká  technická  norma poskytuje pro obecné a opako vané používání 
   pravidla,  sm ěrnice  nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledk ů 
   zam ěřené  na  dosažení  optimálního  stupn ě  uspo řádání  ve  vymezených 
   souvislostech. 
 
   § 4a 
 
   Harmonizované technické normy a ur čené normy 
 
   (1)  Česká  technická  norma  se stává harmonizovanou českou technickou 
   normou,  p řejímá-li  pln ě  požadavky  stanovené  evropskou  normou nebo 
   harmoniza čním  dokumentem,  které uznaly orgány Evropského sp ole čenství 
   jako  harmonizovanou evropskou normu, nebo evrop skou normou, která byla 



   jako   harmonizovaná  evropská  norma  stanovena   v  souladu  s  právem 
   Evropských spole čenství spole čnou dohodou notifikovaných osob (dále jen 
   "harmonizované  evropské normy"). Pro specifikac i technických požadavk ů 
   na  výrobky,  vyplývajících  z  na řízení  vlády nebo jiného p říslušného 
   technického  p ředpisu, m ůže Ú řad pro technickou normalizaci, metrologii 
   a  státní  zkušebnictví  (dále  jen  "Ú řad") po dohod ě s ministerstvy a 
   jinými  úst ředními  správními  ú řady,  jejichž  p ůsobnosti se p říslušná 
   oblast  týká,  ur čit  české technické normy, další technické normy nebo 
   technické  dokumenty  mezinárodních, pop řípad ě zahrani čních organizací, 
   nebo   jiné   technické  dokumenty,  obsahující  podrobn ější  technické 
   požadavky (dále jen "ur čené normy"). 
 
   (2)  Ú řad  oznamuje  ve  V ěstníku  Ú řadu  harmonizované české technické 
   normy,  ur čené  normy a jejich zm ěny nebo zrušení. V oznámení uvede též 
   technický p ředpis, k n ěmuž se tyto normy vztahují. 
 
   (3)  Spln ění  harmonizované  české  technické  normy, ur čené normy nebo 
   spln ění  zahrani ční  technické  normy  p řejímající  v členských státech 
   Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, ne bo spln ění jejich částí 
   se  považuje  v rozsahu a za podmínek stanovenýc h v technickém p ředpisu 
   za  spln ění  t ěch požadavk ů stanovených technickými p ředpisy, k nimž se 
   tyto   normy  nebo  jejich  části  vztahují.  Pokud  orgány  Evropského 
   spole čenství  u  harmonizovaných  evropských norem nebo Ú řad u ur čených 
   norem dosp ějí k záv ěru, že spln ění t ěchto norem nebo jejich částí nelze 
   nadále považovat za spln ění požadavk ů technických p ředpis ů, oznámí Ú řad 
   ve  V ěstníku  Ú řadu  ty harmonizované české technické normy nebo ur čené 
   normy, kterých se tato skute čnost týká. 
 
   (4)  Ú řad  zve řej ňuje  ve  V ěstníku  Ú řadu  odkaz  na  evropskou  normu 
   uve řejn ěnou  podle  práva Evropských spole čenství^1b) Komisí Evropského 
   spole čenství  v Ú ředním v ěstníku Evropských spole čenství, která spl ňuje 
   podmínky této sm ěrnice. 
 
   § 5 
 
   Zabezpe čení tvorby českých technických norem 
 
   (1) Tvorbu a vydávání českých technických norem, jejich zm ěny a zrušení 
   v rozsahu vymezeném tímto zákonem zaru čuje stát. 
 
   (2)  Ministerstvo  pr ůmyslu  a  obchodu  (dále jen "Ministerstvo") m ůže 
   pov ěřit  právnickou  osobu  zabezpe čováním  tvorby  a vydáváním českých 
   technických  norem, jejich zm ěn a zrušení (dále jen "pov ěřená právnická 
   osoba").  Toto  pov ěření  je nep řevoditelné. Po dobu, po kterou je toto 
   pov ěření  platné,  nesmí  být  touto  činností  pov ěřena jiná právnická 
   osoba. Na ud ělení pov ěření není právní nárok. 
 
   (3)  Ministerstvo  rozhoduje o pov ěření právnické osoby na základ ě její 
   žádosti.  Posuzuje  p řitom  zejména,  zda  žadatel  bude  schopen plnit 
   všechny podmínky stanovené tímto zákonem. 
 
   (4)  Pokud  pov ěřená  právnická osoba neplní podmínky stanovené v to mto 
   zákon ě  a  v rozhodnutí o pov ěření nebo pokud o to požádá, Ministerstvo 
   pov ěření zruší. 
 
   (5)  Rozhodnutí  o  pov ěření  právnické  osoby,  jakož i zrušení tohoto 
   rozhodnutí  zve řejní  Ministerstvo  ve  form ě  sd ělení ve Sbírce zákon ů 
   České republiky. 
 
   (6)  Pokud  nejsou  tvorba a vydávání českých technických norem, jejich 
   zm ěny  a  zrušení  zabezpe čeny pov ěřenou právnickou osobou, zabezpe čuje 



   pln ění jejích úkol ů Ú řad. Ú řad je v takovém p řípad ě oprávn ěn vybírat za 
   odborné   činnosti   související   se  zabezpe čením  vydávání  a  řádné 
   distribuce  českých  technických  norem  úplatu.  Tyto  činnosti a výši 
   úplaty stanoví Ministerstvo vyhláškou. 
 
   (7) Náklady na tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje 
   jejich   zpracování.  Náklady  na  tvorbu  českých  technických  norem, 
   p ředevším  českých  technických  norem  p řejímajících  evropské  normy, 
   zpracovaných  na  základ ě požadavku ministerstev nebo jiných úst ředních 
   správních  ú řadů  a  náklady  spojené  s  členstvím  v  mezinárodních a 
   evropských normaliza čních organizacích hradí stát. 
 
   (8) České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosi či 
   sm ějí  být,  pokud  zvláštní  zákon^9)  nestanoví jina k, rozmnožovány a 
   rozši řovány  jen se souhlasem pov ěřené právnické osoby nebo za podmínek 
   stanovených v odstavci 6 se souhlasem Ú řadu. 
 
   § 6 
 
   Podmínky tvorby a vydávání českých technických norem 
 
   P ři  tvorb ě  a  vydávání  českých  technických  norem, jejich zm ěnách a 
   zrušení  musí být zajišt ěny podmínky stanovené v rozhodnutí o pov ěření, 
   kterými jsou zejména 
 
   a)  v časné  zve řej ňování  oznámení  o  p řipravovaných  návrzích českých 
   technických norem, jejich vydání, zm ěnách a zrušení ve V ěstníku Ú řadu, 
 
   b)  jednotnost  a  vzájemný  soulad  českých technických norem a jejich 
   soulad s právními p ředpisy, 
 
   c) využívání dosaženého stupn ě rozvoje v ědy a techniky, 
 
   d) uplat ňování ochrany oprávn ěného zájmu, 
 
   e)  pln ění  povinností  vyplývajících z mezinárodních smluv , kterými je 
   Česká  republika  vázána,  z  členství  v  mezinárodních  a  evropských 
   normaliza čních    organizacích   a   využívání   výsledk ů   mezinárodní 
   spolupráce, 
 
   f)  projednání  návrhu české technické normy, její zm ěny nebo zrušení s 
   každým,  kdo  se  ve lh ůt ě stanovené ve zve řejn ěném oznámení o zahájení 
   zpracování  návrhu  české  technické  normy nebo o návrhu na zm ěnu nebo 
   zrušení  české  technické  normy  p řihlásí  u  osoby  uvedené  v  tomto 
   oznámení,  nebo  s  každým,  kdo  zašle  své sta novisko ke zve řejn ěnému 
   návrhu ve lh ůt ě stanovené v oznámení o jeho zve řejn ění, 
 
   g)  zrušení  české technické normy, které bylo projednáno podle p ísmene 
   f), pokud neodpovídá podmínkám stanoveným pod pí smeny b) až d), 
 
   h) řádná distribuce vydaných českých technických norem a jejich zm ěn do 
   dvou týdn ů po doru čení objednávky. 
 
   § 7 
 
   Informa ční povinnosti 
 
   (1)  Informace  o  návrhu a návrh technického p ředpisu nebo technického 
   dokumentu,  jejich zm ěny nebo dopln ění, na které se vztahují informa ční 
   povinnosti  v ůči  členským  stát ům  Evropské  unie a orgán ům Evropského 
   spole čenství  nebo  informa ční  povinnosti  vyplývající z mezinárodních 



   smluv, p ředávají Ú řadu ministerstva, jiné úst řední správní ú řady, Česká 
   národní  banka,  orgány  územních  samosprávných  celk ů, vláda, pokud se 
   vyjad řuje k návrh ům technických p ředpis ů, jichž není navrhovatelem, a v 
   p řípad ě  technických  dokument ů  též  osoby,  pokud  jsou  oprávn ěny je 
   vydávat podle zvláštního právního p ředpisu. 
 
   (2)   Informa ční  povinnosti  týkající  se  českých  technických  norem 
   zajiš ťuje  pov ěřená právnická osoba (§ 5 odst. 2). Zp ůsob jejich pln ění 
   stanoví vláda na řízením. 
 
   (3)  Technický  p ředpis  nebo technický dokument nesmí být p ředložen ke 
   schválení  nebo  schválen  p řed  uplynutím  lh ůty pro podání p řipomínek 
   stanovené   vládou  s  tím,  že  doba  pozastave ní  prací  na  p říprav ě 
   technického  p ředpisu  nebo technického dokumentu, b ěhem níž má dojít k 
   rozhodnutí   o  schválení  nebo  o  p říprav ě  harmonizovaného  p ředpisu 
   Evropských  spole čenství,  m ůže být prodloužena za podmínek stanovených 
   vládou. 
 
   (4) Ú řad jako informa ční místo zabezpe čuje 
 
   a)  oznamování  technických  p ředpis ů  nebo technických dokument ů podle 
   odstavce 1 do zahrani čí, 
 
   b)   informování   o   zahrani čních  návrzích  technických  p ředpis ů  a 
   technických  dokument ů  a  o  zahrani čních dokumentech souvisejících se 
   zajiš ťováním  postup ů p ři poskytování informací uve řejn ěním ve V ěstníku 
   Ú řadu, 
 
   c)  informování  orgán ů  Evropského  spole čenství  o vydání technických 
   p ředpis ů,  pokud p řejímají sm ěrnice Evropských spole čenství, a zasílání 
   text ů t ěchto technických p ředpis ů orgán ům Evropského spole čenství, 
 
   d)  metodické  usm ěr ňování  jednotného  p ředkládání  informací a jejich 
   rozsahu v souladu s pokyny a postupy Komise Evro pského spole čenství a s 
   mezinárodními smlouvami. 
 
   (5)  Jako  základu  pro  obsah  technického  p ředpisu  lze použít pouze 
   takovou  technickou  normu,  která  byla  p řijata  v  souladu s postupy 
   stanovenými v na řízení vlády. 
 
   (6)   Vláda   m ůže  na řízením  upravit  postup,  rozsah  a  náležitosti 
   poskytování  informací  týkajících se technickýc h p ředpis ů, technických 
   dokument ů a technických norem. 
 
   (7) Ú řad oznamuje orgán ům Evropského spole čenství, pop řípad ě p říslušným 
   orgán ům členských stát ů Evropské unie zejména 
 
   a)  stanoviska  ke zjišt ění, že ustanovení harmonizované evropské normy 
   neodpovídá   základním  požadavk ům  uvedeným  v  p ředpisech  Evropských 
   spole čenství,  pop řípad ě  jiné  skute čnosti týkající se harmonizovaných 
   evropských  norem  nebo  jiných  dokument ů  a  opat ření souvisejících s 
   uplat ňováním p ředpis ů Evropských spole čenství, 
 
   b)  osoby  pov ěřené  podle  § 11 k činnostem p ři posuzování shody podle 
   na řízení  vlády  p řejímajících  právo  Evropských spole čenství, zm ěny a 
   zrušení tohoto pov ěření. 
 
   (8)  Ministerstvo  oznamuje  orgán ům Evropského spole čenství, pop řípad ě 
   p říslušným  orgán ům  členských  stát ů  Evropské  unie rozhodnutí orgán ů 
   dozoru o uložení ochranného opat ření^1c) u stanovených výrobk ů (§ 12) s 
   od ůvodn ěním  vymezeným  v  na řízeních vlády. Oznámení orgán ů Evropského 



   spole čenství  o  ochranných  opat řeních  uplatn ěných v jiných členských 
   státech Evropské unie p ředává ministerstvo orgán ům dozoru. 
 
   (9)  Orgány  dozoru  oznamují ministerstvu a Ú řadu rozhodnutí o uložení 
   ochranného  opat ření  u  stanovených  výrobk ů; sou částí tohoto oznámení 
   musí  být  vždy  vymezení d ůvod ů ohrožení oprávn ěného zájmu stanovených 
   na řízeními  vlády  vydanými podle § 12 odst. 1 písm. e ), pro které bylo 
   ochranné opat ření uloženo. 
 
   § 8 
 
   zrušen 
 
   HLAVA III 
 
   STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ 
 
   § 9 
 
   Státní zkušebnictví 
 
   Státní zkušebnictví je soubor činností uskute čňovaných Ú řadem a osobami 
   pov ěřenými  podle  tohoto zákona, jejichž cílem je zabez pečit u výrobk ů 
   stanovených  podle  tohoto  zákona posouzení jej ich shody s technickými 
   požadavky stanovenými na řízeními vlády (dále jen "posouzení shody"). 
 
   § 10 
 
   Certifikace 
 
   (1) Certifikace podle tohoto zákona je činnost 
 
   a)   autorizované   osoby  provád ěná  v  rozsahu  vymezeném  technickým 
   p ředpisem, nebo 
 
   b)  k tomu akreditované osoby provád ěná na žádost výrobce, dovozce nebo 
   jiné osoby, 
   p ři  níž  se  vydáním  certifikátu  osv ědčí,  že  výrobek nebo činnosti 
   související s jeho výrobou, pop řípad ě s jeho opakovaným použitím jsou v 
   souladu s technickými požadavky v certifikátu uv edenými. 
 
   (2) Certifikáty vydané autorizovanou osobou se v yužívají p ři posuzování 
   shody  podle  § 13 odst. 1, certifikáty vydané a kreditovanou osobou lze 
   využít  p ři posuzování shody podle § 13 odst. 1 jen v p řípadech, kdy je 
   k posouzení shody oprávn ěn výrobce, dovozce nebo jiná osoba. 
 
   § 11 
 
   Autorizace 
 
   (1)  Autorizací  se  pro  ú čely tohoto zákona rozumí pov ěření právnické 
   osoby k činnostem p ři posuzování shody výrobk ů zahrnujícím i posuzování 
   činností  souvisejících s jejich výrobou, pop řípad ě s jejich opakovaným 
   použitím, a vymezených v technických p ředpisech (dále jen "autorizovaná 
   osoba").   Autorizaci  pro  činnost  podle  tohoto  zákona  ud ěluje  ve 
   vymezeném  rozsahu  Ú řad rozhodnutím na základ ě žádosti, která musí být 
   doložena doklady o pln ění podmínek autorizace stanovených tímto zákonem 
   a na řízeními vlády. Ú řad v rozhodnutí o autorizaci vymezí jeho rozsah a 
   stanoví  podmínky pro dodržování jednotného post upu autorizovaných osob 
   p ři jejich činnosti. 
 



   (2)  Ú řad  vydá  rozhodnutí  o  autorizaci,  pokud žadatel  o autorizaci 
   spl ňuje  všechny  podmínky  k řádnému zajišt ění činnosti p ři posuzování 
   shody  stanovené  na řízením  vlády  vydaným  k  provedení zákona. Pokud 
   na řízení   vlády  tyto  podmínky  nestanoví,  Ú řad  vydá  rozhodnutí  o 
   autorizaci,  spl ňuje-li žadatel o autorizaci nezbytné podmínky, kter ými 
   jsou 
 
   a) odborná úrove ň ve vztahu k procesu posuzování shody, 
 
   b)  neexistence  finan čních  nebo jiných zájm ů, které by mohly ovlivnit 
   výsledky činnosti autorizované osoby, 
 
   c) vybavení vlastními za řízeními k technickým a administrativním úkon ům 
   a p řístupnost k za řízení pro speciální posuzování, 
 
   d)   existence   nezbytného  po čtu  zam ěstnanc ů  s  odborným  výcvikem, 
   znalostmi a schopnostmi, 
 
   e)  existence  závazku  zam ěstnanc ů  k  ml čenlivosti o skute čnostech, o 
   nichž se dozvídají p ři činnosti autorizované osoby, 
 
   f)  existence  závazku  uzav řít  v rozsahu ud ělené autorizace smlouvu o 
   provedení úkon ů podle stanoveného postupu posuzování shody. 
   P ři  rozhodování  o  autorizaci  lze  využít  zjišt ění  prokázaných p ři 
   akreditaci (§ 14 až 16). 
 
   (3)  Autorizovaná  osoba je povinna neprodlen ě po doru čení rozhodnutí o 
   autorizaci uzav řít smlouvu o pojišt ění odpov ědnosti za škodu. 
 
   (4)  Ú řad kontroluje, zda autorizované osoby dodržují usta novení tohoto 
   zákona  a  na řízení vlády a podmínky uvedené v rozhodnutí o autor izaci. 
   Pov ěření   zam ěstnanci  Ú řadu  a  jím  p řizvané  osoby  jsou  oprávn ěni 
   vstupovat   do  objekt ů  autorizovaných  osob  a  vyžadovat  p ředložení 
   dokumentace  související  s činností autorizované osoby. P ři vyžadování 
   informací  a  dokumentace  k  provedení kontroly  Ú řad nebo jím p řizvané 
   osoby  nemohou  požadovat  poskytnutí  informací  a dokument ů, které již 
   Ú řad  nebo  p řizvané osoby obdržely p ři provád ění p ředchozích kontrol v 
   souvislosti s provedením autorizace, nedošlo-li ke zm ěně jejich obsahu. 
   Nejde-li  o  výjimku  podle  v ěty  t řetí, jsou zam ěstnanci autorizované 
   osoby povinni na žádost dokumentaci p ředložit. 
 
   (5)  Neplní-li  autorizovaná osoba povinnosti ne bo podmínky stanovené v 
   tomto  zákon ě  nebo  v  na řízeních  vlády  a v rozhodnutí o autorizaci, 
   zm ění-li  se  skute čnosti,  na jejichž základ ě bylo vydáno rozhodnutí o 
   autorizaci zanikne-li pot řeba existence autorizované osoby nebo pokud o 
   to  autorizovaná  osoba požádá, Ú řad rozhodnutí o autorizaci zm ění nebo 
   zruší. 
 
   (6)  Autorizace,  jejich  rozsah  a  zm ěny  se  zve řej ňují oznámením ve 
   V ěstníku Ú řadu. 
 
   (7)  Autorizované osoby se oznámením podle § 7 o dst. 7 písm. b) stávají 
   notifikovanými osobami. 
 
   (8)  Pokud  tak  vyplývá  z  mezinárodní  smlouv y,  mohou  plnit  úkoly 
   autorizovaných osob též zahrani ční osoby oznámené v rámci této smlouvy, 
   o kterých Ú řad zve řejní informaci ve V ěstníku Ú řadu s vymezením rozsahu 
   jejich činností p ři posuzování shody výrobk ů. 
 
   § 11a 
 



   Autorizované osoby 
 
   (1)  Autorizované  osoby  zajiš ťují  činnosti  v  rozsahu  vymezeném  v 
   rozhodnutí o autorizaci. 
 
   (2) Autorizované osoby jsou povinny 
 
   a) uzav řít na základ ě návrhu výrobce nebo dovozce, pop řípad ě jiné osoby 
   smlouvu  o  provedení úkon ů podle stanoveného postupu posuzování shody, 
   nebo mu do dvaceti dn ů oznámit podmínky pro provedení t ěchto úkon ů, 
 
   b)  řídit  se  p ři  posuzování  shody  technickými  p ředpisy a provád ět 
   technická  zjišt ění  objektivn ě  s  vynaložením  odborné pé če na úrovni 
   poznatk ů v ědy a techniky známých v dob ě, kdy jsou provád ěna, 
 
   c) v rozsahu stanoveném na řízeními vlády 
 
   1.  vydávat  na  základ ě  technických  zjišt ění  certifikáty  nebo jiné 
   dokumenty, jejichž platnost mohou omezit, pop řípad ě pozastavit, 
 
   2.   poskytovat   kopie   certifikát ů   nebo  jiných  dokument ů  v četn ě 
   souvisejících  doklad ů  a  informace  o  vydání, odmítnutí nebo zrušení 
   certifikát ů   nebo   jiných   dokument ů  Ú řadu  všem  v ěcně  p říslušným 
   notifikovaným osobám, pop řípad ě dalším osobám, 
 
   d)  oznamovat  bezodkladn ě  Ú řadu  p řípady, kdy nemohou zajistit pln ění 
   podmínek stanovených pro výkon autorizace, 
 
   e)  ohlásit  neprodlen ě  orgánu  dozoru,  že  výrobek m ůže ohrozit nebo 
   ohrožuje oprávn ěný zájem, pokud to zjistí p ři výkonu své činnosti. 
 
   (3)  Autorizované  osoby  jsou oprávn ěny zrušit nebo zm ěnit jimi vydaný 
   certifikát  nebo  jiný  jimi  vydaný  dokument, pokud se prokáže, že se 
   zm ěnily  skute čnosti,  za kterých byly vydány, zejména pokud se zj istí, 
   že  výrobky  nespl ňují  požadavky  technických p ředpis ů, které se na n ě 
   vztahují,   pop řípad ě   prodloužit   v  rozsahu  stanoveném  p říslušným 
   technickým   p ředpisem   platnost   certifikátu,   pokud  se  nezm ěnily 
   skute čnosti, za kterých byl vydán. 
 
   Posuzování shody 
 
   § 12 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1) Vláda na řízeními stanoví 
 
   a)  výrobky, které p ředstavují zvýšenou míru ohrožení oprávn ěného zájmu 
   a  u  kterých  proto  musí  být  posouzena  shod a  (dále jen "stanovené 
   výrobky"); ministerstva a jiné úst řední správní ú řady mohou výjime čně a 
   ve  ve řejném  zájmu,  nap říklad  pro odstra ňování d ůsledk ů havárií nebo 
   živelních  pohrom, rozhodnout, že po dobu trvání  tohoto ve řejného zájmu 
   konkrétní výrobek se nepovažuje za stanovený výr obek, 
 
   b)  technické  požadavky  na stanovené výrobky, které musí tyto výrobky 
   spl ňovat,  aby  mohly být uvedeny na trh, pop řípad ě do provozu, a zm ěny 
   souvisejících   ustanovení  vyhlášek  (technický ch  p ředpis ů)  vydaných 
   ministerstvy  a  jinými  úst ředními  správními  ú řady,  pokud by vznikl 
   rozpor s na řízeními vlády, 
 
   c)  které  ze  stanovených výrobk ů a za jakých podmínek musí nebo mohou 



   být  p ři  uvád ění  na trh nebo do provozu opat řeny ozna čením stanoveným 
   na řízením vlády (dále jen "stanovené ozna čení"), 
 
   d)   vymezení  okruhu  osob  nebo  stanovení  os ob  provád ějících  nebo 
   podílejících se na posouzení shody, 
 
   e)  d ůvody  ohrožení oprávn ěného zájmu, které se p ři uložení ochranných 
   opat ření^1a) u stanovených výrobk ů oznamují podle § 7 odst. 8, 
 
   f)  p řechodné  období,  v  n ěmž  mohou být uvád ěny na trh, pop řípad ě do 
   provozu  stanovené  výrobky  nespl ňující  technické požadavky stanovené 
   podle  písmena  b),  pokud odpovídají právním p ředpis ům členského státu 
   Evropské unie, 
 
   g)   obsah   informací  o  ochranných  opat řeních  p ředávaných  orgán ům 
   Evropského  spole čenství,  pop řípad ě  jiným  osobám v rozsahu vymezeném 
   právem Evropských spole čenství týkajícím se posuzování shody, 
 
   h)  jiné  podrobnosti, pokud jsou nezbytné k p řevzetí právních p ředpis ů 
   Evropských spole čenství týkajících se posuzování shody. 
 
   (2)  Za  stanovené výrobky podle odstavce 1 se v ždy považují i výrobky, 
   které jsou uvád ěny na trh jako použité nebo repasované. 
 
   (3)  Vláda upraví na řízením pro jednotlivé skupiny stanovených výrobk ů, 
   v  závislosti  na  jejich technické složitosti a  mí ře možného nebezpe čí 
   spojeného  s  jejich  užíváním,  podmínky  pro  uvád ění výrobk ů na trh, 
   pop řípad ě  do  provozu,  nebo  pro jejich opakované použití,  zahrnující 
   postupy  a úkony, které musí být spln ěny p ři posuzování shody (dále jen 
   "postupy   posuzování   shody"),   a  to  konkre tizací  nebo  kombinací 
   jednotlivých  postup ů posuzování shody. Jednotlivými postupy posuzování 
   shody jsou zejména 
 
   a) posouzení shody za stanovených podmínek výrob cem nebo dovozcem, 
 
   b) posouzení shody vzorku (prototypu) výrobku au torizovanou osobou, 
 
   c)  posouzení  shody,  p ři  níž  autorizovaná  osoba  zkouší specifické 
   vlastnosti   výrobk ů   a   namátkov ě  kontroluje  dodržení  stanovených 
   požadavk ů u výrobk ů, 
 
   d)  posouzení  systému  jakosti  výroby  nebo  p rvk ů  systému jakosti v 
   podniku  autorizovanou  osobou  a  provád ění  dohledu  nad  jeho řádným 
   fungováním, 
 
   e)  posouzení  systému  jakosti  výrobk ů  nebo  prvk ů systému jakosti v 
   podniku  autorizovanou  osobou  a  provád ění  dohledu  nad  jeho řádným 
   fungováním, 
 
   f)  ov ěřování  shody  výrobk ů  s  certifikovaným  typem výrobku nebo se 
   stanovenými  požadavky,  které  provádí  výrobce , dovozce, akreditovaná 
   nebo  autorizovaná  osoba  na  každém výrobku ne bo statisticky vybraném 
   vzorku, 
 
   g)   ov ěřování   shody   každého   výrobku   se  stanovenými   požadavky 
   autorizovanou osobou, 
 
   h) dohled nad řádným fungováním systému jakosti v podniku autorizo vanou 
   osobou a v p řípad ě pot řeby ov ěření shody výrobku 
 
   s požadavky technických p ředpis ů v etap ě návrhu výrobku, 



 
   i) posouzení činností souvisejících s výrobou výrobk ů, 
 
   j)  jiné  postupy posuzování shody, jestliže je to nezbytné, zahrnující 
   pop řípad ě i činnost akreditované nebo jiné osoby. 
 
   (4) Pokud na řízení vlády p řejímají p ředpisy Evropských spole čenství a v 
   postupech  posuzování  shody  uvedených v odstav ci 3 je stanovena ú čast 
   autorizované   osoby,   tuto   činnost  provád ějí  notifikované  osoby, 
   pop řípad ě  osoby,  jejichž  oprávn ění  k činnostem p ři posuzování shody 
   vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. 
 
   (5)  Náklady spojené s činností autorizované osoby p ři posuzování shody 
   nese  ten,  kdo o tuto činnost požádal. Cena za tyto výkony se sjednává 
   podle zvláštního p ředpisu.^2) 
 
   (6)  Vláda  na řízením  stanoví  grafickou  podobu  ozna čení stanoveného 
   výrobku,   jeho  provedení  a  umíst ění  na  výrobku  nebo  v  pr ůvodní 
   dokumentaci,  pokud  není  grafická podoba ozna čení stanoveného výrobku 
   stanovena p římo použitelným p ředpisem Evropských spole čenství. 
 
   § 13 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1)  Stanovené  výrobky  mohou  výrobci nebo dov ozci uvést na trh nebo, 
   stanoví-li  tak  na řízení  vlády,  mohou  být  tyto  výrobky uvedeny do  
   provozu,  jen spl ňují-li technické požadavky stanovené podle § 12 ods t. 
   1  písm.  b)  a po posouzení shody postupem posu zování shody stanoveným 
   podle § 12 odst. 3, a jsou-li spln ěny podmínky uvedené v odstavci 2. 
 
   (2)  Stanovený  výrobek, má-li být uveden na trh , pop řípad ě do provozu, 
   musí  nebo m ůže být v rozsahu a za podmínek stanovených na řízením vlády 
   opat řen  stanoveným ozna čením, a pokud tak stanoví na řízení vlády, musí 
   být  k  n ěmu  vydáno  nebo  p řiloženo  ES  prohlášení o shod ě nebo jiný 
   dokument. 
 
   (3)  Ozna čení  CE  na  stanoveném výrobku vyjad řuje, že výrobek spl ňuje 
   technické  požadavky  stanovené  ve všech na řízeních vlády, které se na 
   n ěj  vztahují  a  které toto ozna čení stanovují nebo umož ňují, a že byl 
   p ři posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. 
 
   (4)  Českou  zna čku shody, kterou tvo ří písmena CCZ, lze použít pouze u 
   výrobk ů,  na  n ěž  se nevztahují p ředpisy Evropských spole čenství. Tato 
   zna čka  vyjad řuje,  že výrobek spl ňuje technické požadavky stanovené ve 
   všech  na řízeních vlády, které se na n ěj vztahují a které toto ozna čení 
   stanovují  nebo  umož ňují,  a  že  byl p ři posouzení jeho shody dodržen 
   stanovený postup. 
 
   (5) Pokud je stanovený výrobek opat řen ozna čením CE, nesmí být soub ěžně 
   ozna čen českou zna čkou shody, nebo zna čkou, která by svým významem nebo 
   podobou  mohla  vést  k  zám ěně  s ozna čením CE nebo s jiným stanoveným 
   ozna čením. 
 
   (6)  Pokud  tak  stanoví  vláda na řízením, je výrobce nebo dovozce nebo 
   jiná  osoba  stanovená  na řízením  vlády  povinna poskytovat na základ ě 
   žádosti  kopie  certifikát ů  nebo jiných dokument ů v četn ě souvisejících 
   doklad ů   Ú řadu   nebo   autorizovaným   osobám,  pop řípad ě  stanoveným 
   zahrani čním osobám. 
 
   (7)  Doklady o posouzení shody v rozsahu stanove ném na řízeními vlády je 



   výrobce nebo dovozce povinen v období 10 let od ukon čení výroby, dovozu 
   nebo  uvád ění  na  trh  na vyžádání poskytnout orgánu dozoru. Tato doba 
   m ůže být na řízením vlády ur čena odchyln ě. 
 
   (8) Povinnosti výrobce nebo dovozce uvedené v § 13, jejichž podrobnosti 
   stanoví na řízení vlády, m ůže v rozsahu stanoveném na řízením vlády plnit 
   též  zplnomocn ěný zástupce. Pokud tyto osoby uvedené povinnosti ne plní, 
   je  povinna  zajistit  jejich  pln ění  osoba, která jako poslední uvádí 
   stanovený výrobek na trh. 
 
   (9)   Distributor  je  povinen  jednat  tak,  ab y  zabránil  distribuci 
   stanovených  výrobk ů,  které zjevn ě nespl ňují požadavky zákona, zejména 
   výrobk ů, které nejsou opat řeny stanoveným ozna čením. 
 
   (10) Jestliže výrobek spl ňuje podmínky stanovené v § 12 a 13, nesmí být 
   brán ěno  jeho  uvedení na trh, pop řípad ě do provozu, pokud z významných 
   d ůvod ů  ochrany  oprávn ěného  zájmu  zvláštní  právní p ředpis nestanoví 
   jinak. Tím nejsou dot čena ustanovení zvláštních právních p ředpis ů.^2a) 
 
   § 13a 
 
   zrušen 
 
   § 13b 
 
   Pokud  na řízení  vlády  stanoví  podle  §  12  a  13  požadav ky,  které 
   nep řejímají   požadavky   stanovené   p říslušnými  p ředpisy  Evropských 
   spole čenství,  neuplatní  se  tyto  požadavky  na  výrobk y,  které byly 
   vyrobeny  anebo  uvedeny na trh v n ěkterém členském stát ě Evropské unie 
   nebo  v Turecku nebo mají p ůvod v n ěkterém ze stát ů Evropského sdružení 
   volného   obchodu,  které  jsou  sou časn ě  smluvní  stranou  Evropského 
   hospodá řského prostoru, za p ředpokladu, že takový výrobek odpovídá 
 
   a)  technickým  p ředpis ům,  které jsou pro výrobu anebo uvedení na trh, 
   pop řípad ě  pro  používání  tohoto  výrobku  v  n ěkterém  z t ěchto stát ů 
   závazné, 
 
   b)  technickým  normám  nebo pravidl ům správné praxe, které jsou vydány 
   národním normaliza čním orgánem nebo subjektem jemu na rove ň postaveným, 
   v  souladu  s  právními  p ředpisy  a  požadavky státu, který je smluvní 
   stranou Evropského hospodá řského prostoru, 
 
   c)  mezinárodním  technickým  normám, oprávn ěně používaným v n ěkterém z 
   t ěchto stát ů, nebo 
 
   d)  tradi čním  či  inova čním  výrobním postup ům používaným v n ěkterém z 
   t ěchto  stát ů  v  souladu  s jeho právními p ředpisy, pro které existuje 
   dostate čně podrobná technická dokumentace zajiš ťující, že tento výrobek 
   m ůže být pro daný ú čel použití posouzen, v p řípad ě pot řeby i na základ ě 
   dopl ňujících (nikoliv shodných) zkoušek výrobku, 
 
   pokud  tyto technické p ředpisy, technické normy, pravidla správné praxe 
   nebo  postupy zaru čují míru ochrany oprávn ěného zájmu odpovídající mí ře 
   této ochrany v České republice. 
 
   HLAVA IV 
 
   AKREDITACE SUBJEKT Ů POSUZOVÁNÍ SHODY 
 
   § 14 
 



   Akreditace 
 
   Výkon  p ůsobnosti,  který  vyplývá  pro  Českou  republiku  z  p ředpis ů 
   Evropských  spole čenství^1a) pro oblast akreditace, zajiš ťuje a provádí 
   Ministerstvo. 
 
   § 15 
 
   Akredita ční orgán 
 
   (1)   Ministerstvo   m ůže   rozhodnutím  pov ěřit  k  výkonu  p ůsobnosti 
   akredita čního   orgánu^1a)  pouze  jednu  právnickou  osobu  (dále  jen 
   "akredita ční orgán"). 
 
   (2) Ministerstvo rozhoduje o pov ěření k provád ění akreditace na základ ě 
   žádosti  právnické  osoby.  V  rozhodnutí  Minis terstvo  vymezí  rozsah 
   provád ění akreditace. Posuzuje p řitom, zda právnická osoba bude schopna 
   plnit  požadavky  na  akredita ční  orgán,  stanovené  p římo použitelným 
   p ředpisem Evropských spole čenství^1a). 
 
   (3)  Neplní-li  akredita ční  orgán povinnosti nebo p řestane-li spl ňovat 
   požadavky   stanovené   v   p římo   použitelném   p ředpisu   Evropských 
   spole čenství^1a)  nebo  v  rozhodnutí  o  pov ěření, nebo pokud o to sám 
   požádá, Ministerstvo rozhodnutí o pov ěření zm ění nebo zruší. 
 
   (4)  Rozhodnutí  o pov ěření k provád ění akreditace a rozhodnutí o zm ěně 
   nebo  zrušení  tohoto rozhodnutí zve řejní Ministerstvo ve form ě sd ělení 
   ve Sbírce zákon ů. 
 
   § 16 
 
   Osv ědčení o akreditaci 
 
   (1)  Akredita ční  orgán  rozhodne na žádost subjektu posuzování s hody o 
   vydání  osv ědčení  o  akreditaci  (dále  jen  "osv ědčení"), pokud tento 
   subjekt  spl ňuje  požadavky pro provád ění konkrétní činnosti posuzování 
   shody,  kterou  stanoví  harmonizované normy, p řípadn ě jiné dokumenty v 
   oblasti  posuzování shody (dále jen "požadavky") . Akredita ční orgán p ři 
   posuzování  žádosti  zohlední  již  vydaná  osv ědčení  pro  týž subjekt 
   posuzování   shody.  Pokud  nelze  osv ědčení  podle  v ěty  první  vydat 
   bezodkladn ě,  vydá  ho  akredita ční orgán nejpozd ěji do 120 dn ů ode dne 
   doru čení  žádosti.  Ve  zvláš ť od ůvodn ěných p řípadech akredita ční orgán 
   m ůže rozhodnout ve lh ůt ě delší, avšak nejvýše o dalších 5 m ěsíc ů. 
 
   (2) Žádost musí obsahovat 
 
   a) jméno, p říjmení a bydlišt ě, je-li subjektem posuzování shody fyzická 
   osoba,  nebo  obchodní  firmu  nebo  název  a  s ídlo,  je-li  subjektem 
   posuzování shody právnická osoba, 
 
   b) požadovaný p ředmět a rozsah činnosti subjektu posuzování shody. 
   Akredita ční  orgán  si  m ůže  vyžádat  další  informace  nebo dokumenty 
   nezbytné k posouzení požadovaného p ředmětu činnosti subjektu posuzování 
   shody. 
 
   (3)  Pokud  subjekt  posuzování  shody požadavky  nespl ňuje, akredita ční 
   orgán rozhodnutím žádost o vydání osv ědčení zamítne. 
 
   (4)  Subjekt  posuzování  shody je povinen akred ita čnímu orgánu uhradit 
   skute čně  vynaložené  náklady  spojené  s  akreditací, a to  i zálohov ě. 
   Pokud  subjekt  posuzování  shody  neuhradí zálo hu v termínu stanoveném 



   akredita čním orgánem, akredita ční orgán řízení zastaví. 
 
   (5) Osv ědčení musí obsahovat identifika ční údaje akredita čního orgánu a 
   subjektu  posuzování  shody  a  vymezení  p ředmětu,  rozsahu a podmínek 
   činnosti  subjektu  posuzování  shody,  na  kterou  se  toto  osv ědčení 
   vztahuje,  a  dobu  jeho  platnosti. Oznámení o vydaných osv ědčeních se 
   zve řej ňují  ve  V ěstníku  Ú řadu  a  dále  je akredita ční orgán zve řejní 
   zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
 
   (6)  Akredita ční  orgán prov ěřuje následn ě u subjektu posuzování shody, 
   na  jeho  náklady, pln ění požadavk ů. Pokud akredita ční orgán zjistí, že 
   subjekt  posuzování  shody  nespl ňuje  požadavky, na jejichž základ ě mu 
   bylo  vydáno  osv ědčení,  rozhodne  o pozastavení ú činnosti osv ědčení a 
   stanoví  lh ůtu pro zjednání nápravy. Jestli subjekt posuzování shody ve 
   stanovené  lh ůt ě nezjedná nápravu, akredita ční orgán rozhodne o zrušení 
   osv ědčení. 
 
   (7)  O  odvolání  proti  rozhodnutí  akredita čního  orgánu  o zamítnutí 
   žádosti  o  vydání  osv ědčení, o pozastavení ú činnosti osv ědčení nebo o 
   zrušení  osv ědčení  rozhoduje  Ministerstvo.  O odvolání proti ost atním 
   rozhodnutím a usnesením akredita čního orgánu rozhoduje statutární orgán 
   akredita čního orgánu. Odvolání nemá odkladný ú činek. 
 
   (8)  Pokud  akredita ční  orgán  obdrží  stížnost  na  činnost  subjektu 
   posuzování shody, kterému vydal osv ědčení, je povinen ji prošet řit a do 
   60  dn ů  ode dne obdržení stížnosti st ěžovateli podat zprávu o výsledku 
   šet ření.  Byla-li  stížnost  shledána  d ůvodnou,  je  akredita ční orgán 
   povinen  bezodkladn ě  u činit nezbytná opat ření k náprav ě podle odstavce 
   6. 
 
   § 17 
 
   zrušen 
 
   HLAVA V 
 
   USTANOVENÍ SPOLE ČNÁ A P ŘECHODNÁ 
 
   § 18 
 
   Dozor 
 
   (1) Dozor nad tím, zda stanovené výrobky jsou uv áděny a dodávány na trh 
   nebo  do  provozu v souladu s požadavky stanoven ými tímto zákonem a zda 
   výrobky   nejsou   neoprávn ěně  opat řovány  ozna čením  CE  podle  p římo 
   použitelného   p ředpisu   Evropských   spole čenství^1a),   nebo   jiným 
   stanoveným  ozna čením  podle  tohoto  zákona,  provádí  Česká  obchodní 
   inspekce^4), nebo v rozsahu stanoveném zvláštním i právními p ředpisy 
 
   a) Český bá ňský ú řad^4a), 
 
   b) Drážní ú řad^4b), 
 
   c) pop řípad ě další ú řad, pokud tak zvláštní zákon stanoví 
   (dále jen "orgány dozoru"). 
 
   (2) Orgány dozoru mohou krom ě pravomocí kontrolních orgán ů podle zákona 
   o státní kontrole nebo podle zvláštních právních  p ředpis ů^4c) 
 
   a)  odebírat  za náhradu od kontrolovaných osob pot řebné vzorky výrobk ů 
   nebo  vzorek  ze  série  výrobku  k posouzení, z da tyto výrobky spl ňují 



   požadavky  tohoto  zákona,  nestanoví-li  zvlášt ní  zákon jinak^4d); za 
   odebrané  vzorky výrobk ů se kontrolované osob ě poskytne náhrada ve výši 
   ceny,  za  kterou se výrobek v okamžiku odebrání  vzorku nabízí; náhrada 
   se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba  vzdá; nárok na náhradu 
   nevzniká,  pokud  jde  o  výrobek,  který nespl ňuje požadavky stanovené 
   tímto zákonem, pop řípad ě p ředpisy vydanými k jeho provedení, 
 
   b) provád ět rozbory nebo zajistit provedení rozbor ů k ov ěření toho, zda 
   výrobky  plní  požadavky  tohoto  zákona;  prove dení  t ěchto rozbor ů se 
   zajiš ťuje u p říslušných orgán ů nebo osob; pokud bylo rozborem zjišt ěno, 
   že   výrobek  nespl ňuje  požadavky  tohoto  zákona,  hradí  náklady  na  
   provedení rozboru kontrolovaná osoba, 
 
   c)  uložit  kontrolovaným  osobám,  aby  ve  sta novené lh ůt ě odstranily 
   zjišt ěné  nedostatky,  jejich  p ří činy  a  škodlivé následky nebo aby k 
   jejich  odstran ění  neprodlen ě  provedly nezbytná opat ření k náprav ě; s 
   ohledem  na  vážnost  zjišt ěného  rizika m ůže orgán dozoru uložit t ěmto 
   osobám povinnost informovat orgán dozoru o prove dených opat řeních, 
 
   d)  uložit  kontrolovaným  osobám  povinnost  be zodkladn ě  informovat o 
   nebezpe čí  osoby,  které  by mohly být vystaveny nebezpe čí plynoucímu z 
   výrobku. 
 
   § 18a 
 
   Ochranná opat ření 
 
   (1)  Pokud  orgán  dozoru  má  d ůvodné  podez ření, že výrobek nespl ňuje 
   požadavky  tohoto zákona, zakáže uvád ění na trh nebo distribuci výrobku 
   nebo série výrobku po dobu pot řebnou k provedení kontroly. 
 
   (2)  Orgán  dozoru  oznámí  uložení  opat ření  podle  odstavce  1 ústn ě 
   kontrolované   osob ě   a   neprodlen ě   o  n ěm  u činí  písemný  záznam. 
   Nesouhlasí-li  kontrolovaná osoba s uloženým opa t řením, m ůže proti n ěmu 
   podat  námitky,  které  se uvedou v záznamu, neb o je m ůže podat písemn ě 
   nejpozd ěji  do  3  dn ů ode dne, kdy byla kontrolovaná osoba se záznamem 
   seznámena.  Orgán  dozoru  rozhodne  o  podaných  námitkách bezodkladn ě. 
   Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se dor učí kontrolované osob ě. 
   Proti rozhodnutí o námitkách není p řípustné odvolání. 
 
   (3)  Pokud  orgán  dozoru zjistí, že výrobek nes pl ňuje požadavky tohoto 
   zákona  nebo se jedná o výrobek, který je neoprá vněně opat řen ozna čením 
   CE  nebo  jiným  stanoveným  ozna čením  podle tohoto zákona, rozhodne o 
   zákazu uvád ění na trh nebo distribuce takovéhoto výrobku. Pokud  pominou 
   d ůvody  pro  uložení  zákazu,  orgán  dozoru rozhodne  o jeho zm ěně nebo 
   zrušení.  Odvolání  proti  rozhodnutí  podle  v ěty  první nemá odkladný 
   ú činek. 
 
   (4)   Pokud   orgán  dozoru  zjistí,  že  výrobe k  nebo  série  výrobku 
   p ředstavuje ohrožení oprávn ěného zájmu, orgán dozoru rozhodne o stažení 
   výrobku  nebo série výrobku z trhu nebo z distri buce. Orgán dozoru m ůže 
   sou časn ě, pokud je to nutné, na řídit zni čení výrobku nebo série výrobku 
   nebo  na řídit jinou formu znehodnocení. Odvolání proti rozho dnutí podle 
   v ěty první nemá odkladný ú činek. 
 
   (5)  V  p řípad ě  uložení  opat ření podle odstavce 3 nebo 4 orgán dozoru 
   uvede  v  od ůvodn ění  rozhodnutí  vždy též konkrétní d ůvody pro uložení 
   opat ření, které jsou pro stanovený výrobek vymezeny na řízením vlády. 
 
   § 18b 
 



   Oznamovací povinnost 
 
   (1)  Orgány  dozoru  jsou povinny oznámit Minist erstvu p řijetí opat ření 
   týkající  se  výrobku  nebo  série  výrobku  v  případech,  kdy výrobek 
   p ředstavuje  vážné  riziko^4e).  To  platí  i v p řípad ě opat ření, které 
   p řijme  kontrolovaná  osoba  z vlastní iniciativy a o rgán dozoru obdrží 
   informaci o tomto opat ření. 
 
   (2)   Informace  poskytované  Ministerstvu  obsa hují  veškeré  dostupné 
   podrobnosti,  zejména  údaje  nezbytné  pro  ide ntifikaci výrobku, jeho 
   p ůvodu,  dodavatelského  řet ězce,  ohrožení, které výrobek p ředstavuje, 
   povahu a trvání opat ření p řijatého orgánem dozoru a pop řípad ě informace 
   o dobrovolném opat ření p řijatým kontrolovanou osobou. 
 
   (3)  Pokud  ohrožení  podle  odstavce 1 p řesáhne území České republiky, 
   Ministerstvo  je  povinno  neprodlen ě  informovat  o  výskytu  takového 
   výrobku Komisi Evropských spole čenství. 
 
   (4)  Obdrží-li Ministerstvo od Komise Evropských  spole čenství informaci 
   o p řijetí opat ření v ůči výrobku nebo sérii výrobk ů p ředstavujícím vážné 
   riziko,  p ředá  tyto  informace bez zbyte čného odkladu orgán ům dozoru k 
   dalšímu postupu. 
 
   (5)  K zajišt ění fungování systému vým ěny informací podle odstavc ů 1 až 
   3  se obdobn ě použije zvláštní právní p ředpis upravující postupy, obsah 
   a formu informace o výskytu nebezpe čných nepotraviná řských výrobk ů^4f). 
 
   (6)  Zam ěstnanci  p říslušných ministerstev a orgán ů dozoru jsou povinni 
   zachovávat  ml čenlivost o informacích týkajících se výrobk ů a získaných 
   v  rámci  jejich  p ůsobnosti,  s  výjimkou  informací,  které  musí být  
   zve řejn ěny  v zájmu ochrany zdraví a bezpe čnosti spot řebitel ů a v zájmu 
   zajišt ění ú činné kontroly trhu a činnosti orgán ů dozoru. 
 
   Správní delikty 
 
   § 19 
 
   P řestupky 
 
   (1) Fyzická osoba se dopustí p řestupku tím, že 
 
   a)  zneužije ozna čení CE nebo jiné stanovené ozna čení, certifikát anebo 
   jiný  dokument podle tohoto zákona, nebo certifi kát anebo jiný dokument 
   podle tohoto zákona pad ělá nebo pozm ění, 
 
   b) v rozporu s § 4 odst. 2 ozna čí dokument zna čkou ČSN, nebo 
 
   c)  rozmnoží  nebo  rozší ří  českou  technickou  normu nebo její část v 
   rozporu s § 5 odst. 8. 
 
   (2)  Za p řestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu  do 20 000 
   000 K č a za p řestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokutu do  1 000 
   000 K č. 
 
   § 19a 
 
   Správní delikty právnických a podnikajících fyzi ckých osob 
 
   (1)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická  osob a  se dopustí správního 
   deliktu tím, že 
 



   a)  zneužije ozna čení CE nebo jiné stanovené ozna čení, certifikát anebo 
   jiný  dokument podle tohoto zákona, nebo certifi kát anebo jiný dokument 
   podle tohoto zákona pad ělá nebo pozm ění, 
 
   b) v rozporu s § 4 odst. 2 ozna čí dokument zna čkou ČSN, 
 
   c)  rozmnoží  nebo  rozší ří  českou  technickou  normu nebo její část v 
   rozporu s § 5 odst. 8, 
 
   d)  provede  činnost  p ři  posouzení shody, vyhrazenou pro ú čely tohoto 
   zákona autorizované osob ě, bez autorizace podle § 11 odst. 1, nebo 
 
   e)  provede  činnost  p ři  posouzení shody, vyhrazenou pro ú čely tohoto 
   zákona akreditované osob ě, bez osv ědčení podle § 16 odst. 1. 
 
   (2)  Autorizovaná  osoba  se  dopustí správního deliktu tím, že nesplní 
   n ěkterou z povinností podle § 11a odst. 2. 
 
   (3) Výrobce, dovozce, zplnomocn ěný zástupce nebo distributor se dopustí 
   správního   deliktu  tím,  že  uvede  na  trh  n ebo  do  provozu  anebo 
   distribuuje stanovené výrobky 
 
   a)  bez  ozna čení  CE  nebo  jiného stanoveného ozna čení nebo dokumentu 
   stanoveného na řízením vlády, 
 
   b) s ozna čením nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 13, 
 
   c) nesplní ochranné opat ření vydané podle § 18a odst. 2, 4 nebo 5, nebo 
 
   d)  nesplní  povinnost uloženou orgánem dozoru p odle § 18 odst. 2 písm. 
   c) nebo d). 
 
   (4) Za správní delikt se uloží pokuta do 
 
   a) 50 000 000 K č, jde-li o správní delikt podle odstavce 3, 
 
   b) 20 000 000 K č, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) , d) 
   nebo e), 
 
   c) 1 000 000 K č, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b)  nebo 
   c) nebo odstavce 2. 
 
   § 19b 
 
   Spole čná ustanovení ke správním delikt ům 
 
   (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovíd á, jestliže prokáže, že 
   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení 
   právní povinnosti zabránila. 
 
   (2) P ři ur čení výše pokuty se p řihlédne k závažnosti správního deliktu, 
   zejména  ke  zp ůsobu  jeho spáchání a jeho následk ům a k okolnostem, za 
   nichž byl spáchán. 
 
   (3)  Odpov ědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká,  jestliže 
   správní  orgán  o  n ěm  nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o n ěm 
   dozv ěděl, nejpozd ěji však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. 
 
   (4)  Správní  delikty  podle  § 19 odst. 1 písm.  b) a c), § 19a odst. 1 
   písm.  b), c), d) a e) a § 19a odst. 2 v prvním stupni projednává Ú řad, 
   správní  delikty podle § 19 odst. 1 písm. a) a §  19a odst. 1 písm. a) a 



   § 19a odst. 3 v prvním stupni projednává orgán d ozoru. 
 
   (5)  Na  odpov ědnost  za  jednání,  k n ěmuž došlo p ři podnikání fyzické 
   osoby  nebo  v  p římé  souvislosti s ním, se vztahují ustanovení toho to 
   zákona o odpov ědnosti a postihu právnické osoby. 
 
   § 20 
 
   Řízení 
 
   V  řízení  o  pov ěření právnické osoby k tvorb ě a vydávání norem nebo o 
   odn ětí  tohoto pov ěření, o pov ěření právnické osoby k akreditaci nebo o 
   odn ětí  tohoto  pov ěření,  o  autorizaci nebo jejím odn ětí a o ukládání 
   pokut  nebo  ochranných  opat ření se postupuje podle správního řádu.^7) 
   Správní  orgán  rozhodne  v  řízení  o autorizaci nejdéle do 120 dn ů od 
   zahájení  řízení.  V mimo řádných p řípadech m ůže být řízení o autorizaci 
   prodlouženo Ministerstvem o dalších 60 dn ů. 
 
   § 20a 
 
   Osoby,  které  se  podílejí na činnostech podle hlavy III nebo hlavy IV 
   tohoto zákona, jsou povinny zachovávat ml čenlivost ve smyslu zvláštních 
   právních p ředpis ů^8) o skute čnostech, o kterých se dozv ěděly p ři t ěchto 
   činnostech a jejichž zve řejn ěním by mohly ohrozit zájmy jiných osob. 
 
   § 20b 
 
   Ustanovení  zákona,  která  se týkají vztah ů k členským stát ům Evropské 
   unie,  se  týkají  též  vztah ů  ke  stát ům  Evropského sdružení volného 
   obchodu,  které  jsou sou časn ě smluvní stranou Evropského hospodá řského 
   prostoru. 
 
   § 21 
 
   P řechodná ustanovení 
 
   (1) Na stanovené výrobky uvedené na trh p řed nabytím ú činnosti na řízení 
   vlády  vydaného  podle  § 12 odst. 1 se vztahují  p ředpisy platné v dob ě 
   jejich uvedení na trh, pokud právní p ředpisy výslovn ě nestanoví jinak. 
 
   (2)  Dosavadní  technické  normy ozna čené ČSN a platné ke dni ú činnosti 
   tohoto zákona se považují za normy podle tohoto zákona. 
 
   (3)  Právnické  nebo fyzické osoby oprávn ěné k podnikatelské činnosti a 
   správní  ú řady  jsou  do  31.  prosince  1999  povinny  řídit  se  t ěmi 
   ustanoveními  norem,  která jsou ozna čena jako závazná podle § 3 zákona 
   č.  142/1991  Sb., ve zn ění zákona č. 632/1992 Sb. Pokud byla závaznost 
   p říslušných   ustanovení   norem   stanovena   na   z áklad ě  stanovisek 
   ministerstev  nebo  jiných úst ředních správních ú řadů, povolují výjimky 
   ze závaznosti uvedených ustanovení tato minister stva nebo jiné úst řední 
   správní ú řady. 
 
   (4)  Řízení  zahájená  podle  §  29  zákona  č.  30/1968 Sb., o státním 
   zkušebnictví,   ve   zn ění   pozd ějších   p ředpis ů,  se  dokon čí  podle 
   dosavadních p ředpis ů. 
 
   (5)   Autorizace   ud ělené   podle   dosavadních   p ředpis ů  o  státním 
   zkušebnictví  se  považují za autorizaci podle t ohoto zákona nejdéle po 
   dobu dvou let ode dne ú činnosti tohoto zákona. 
 
   (6)  Řízení  o  schvalování a certifikaci výrobk ů zahájená p řed nabytím 



   ú činnosti  tohoto  zákona  se  dnem  ú činnosti tohoto zákona zastavují, 
   pokud se výrobce nebo dovozce se státní zkušebno u do té doby nedohodnou 
   jinak.   Pokud  na řízení  vlády  vydané  podle  tohoto  zákona  stanov í 
   posouzení  shody  za  ú časti  autorizované  osoby, posoudí autorizovaná 
   osoba   shodu   p říslušného  výrobku  podle  postupu  posuzování  sho dy 
   stanoveného   p říslušným   na řízením  vlády  bez  žádosti,  s  využitím 
   dosavadních  zjišt ění.  V  ostatních  p řípadech  p ředá  státní zkušebna 
   výsledky dosavadních zjišt ění p řihlašovateli. 
 
   (7)  Rozhodnutí  o  schválení výrobk ů nebo o certifikaci výrobk ů vydaná 
   podle  dosavadních  p ředpis ů  o  státním zkušebnictví se po dobu jejich 
   platnosti  považují  za  certifikáty prokazující  shodu ve smyslu tohoto 
   zákona  a mohou být použity jako podklad pro pro hlášení o shod ě podle § 
   13  odst.  2 tohoto zákona. Platnost t ěchto rozhodnutí zaniká uplynutím 
   doby  v  nich  uvedené.  Pokud  v t ěchto rozhodnutích není uvedena doba 
   platnosti,  zaniká  jejich  platnost  uplynutím  p ěti  let od ú činnosti 
   tohoto zákona. 
 
   (8)  Osv ědčení  o  akreditaci, která vydal p řed ú činností tohoto zákona 
   Český  institut  pro  akreditaci,  z ůstávají v platnosti po dobu v nich 
   uvedenou, pokud nebudou zrušena podle tohoto zák ona. 
 
   § 22 
 
   Zmocn ění 
 
   Vláda vydá na řízení k provedení § 2 písm. b), c), d), § 3 odst. 2 , § 7, 
   § 11 odst. 1 a 2, § 11a odst. 2, § 12 a 13. 
 
   ČÁST DRUHÁ 
 
   ZM ĚNA A DOPLNĚNÍ N ĚKTERÝCH ZÁKONŮ 
 
   HLAVA I 
 
   ZM ĚNA  A  DOPLN ĚNÍ  ZÁKONA  ČESKÉ  NÁRODNÍ RADY Č. 64/1986 SB., O ČESKÉ 
   OBCHODNÍ INSPEKCI, VE ZN ĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 240/1992 SB. 
 
   § 23 
 
   Zákon  České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve 
   zn ění  zákona  České  národní  rady č. 240/1992 Sb., se m ění a dopl ňuje 
   takto: 
 
   1. V § 2 odst. 2 písm. f) se na konci te čka nahrazuje čárkou a dopl ňuje 
   se písmeno g), které v četn ě poznámky č. ^1a) zní: 
 
   "g) zda bylo vydáno prohlášení o shod ě pro stanovené výrobky uvád ěné na 
   trh,  dále  zda  vlastnosti  stanovených  výrobk ů  uvedených  na  trh a 
   náležitosti  posouzení  shody  odpovídají stanov eným podmínkám vydaného 
   prohlášení o shod ě.^1a) 
 
   1a)  Zákon  č.  22/1997  Sb.,  o technických požadavcích na výro bky a o 
   zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů.". 
 
   2. V poznámce č. ^1) pod čarou se vypoušt ějí slova: 
 
   "Zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách.". 
 
   3. § 4 odst. 1 písm. d) zní: 
 



   "d)  odebírat za náhradu od kontrolovaných osob pot řebné vzorky výrobk ů 
   nebo zboží k posouzení jakosti a bezpe čnosti t ěchto výrobk ů nebo zboží. 
   Za  odebrané  vzorky  výrobk ů nebo zboží se kontrolované osob ě poskytne 
   náhrada  ve  výši  ceny,  za  kterou  se  výrobe k nebo zboží v okamžiku 
   odebrání   vzorku   nabízí.  Náhrada  se  neposk ytne,  jestliže  se  jí 
   kontrolovaná osoba vzdá. Nárok na náhradu nevzni ká, pokud jde o výrobek 
   nebo zboží, které nespl ňuje požadavky stanovené zvláštními p ředpisy,". 
 
   4. V § 4 odst. 1 písm. e) se na konci te čka nahrazuje čárkou a dopl ňuje 
   se písmeno f), které v četn ě poznámky č. ^1b) zní: 
 
   "f) vstupovat do objekt ů výrobce, dovozce nebo distributora a vyžadovat 
   p ředložení  p říslušné  dokumentace  a  poskytnutí pravdivých info rmací. 
   Výrobce,  dovozce  nebo distributor m ůže být inspektorem vyzván, aby mu 
   zajistil  a  p ředložil  odborná vyjád ření autorizované osoby k p ředmětu 
   dozoru,  nebo  si k dozoru m ůže inspektor autorizovanou osobu za úhradu 
   p řizvat. Cena za výkony autorizované osoby se sjednáv á podle zvláštního 
   p ředpisu.^1b) 
 
   1b) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění zákona č. 135/1994 Sb.". 
 
   5. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní: 
 
   "§ 7a 
 
   (1)  Ředitel  inspektorátu  je  oprávn ěn  uložit  rozhodnutím  výrobci, 
   dovozci nebo distributorovi ochranné opat ření, kterým je 
 
   a)  pozastavení  uvád ění  výrobku  nebo jeho výrobních partií na trh na 
   ur čenou  dobu  v p řípad ě podez ření na nebezpe čí vážného ohrožení zdraví 
   nebo  bezpe čnosti  osob,  majetku  nebo  p řírodního prost ředí (dále jen 
   "oprávn ěný zájem"), 
 
   b)  zákaz  uvád ění  výrobku  nebo  jeho  výrobních  partií  na trh nebo 
   rozhodnutí  o  stažení t ěchto výrobk ů z trhu, pop řípad ě i z používání v 
   p řípad ě, ve kterém výrobky prokazateln ě mohou ohrozit oprávn ěný zájem, 
 
   c) stanovení povinnosti ú činným zp ůsobem bezodkladn ě informovat o tomto 
   nebezpe čí  osoby,  které  by mohly být vystaveny nebezpe čí plynoucímu z 
   výrobku,  a  to  v p řípadech, ve kterých bylo uloženo ochranné opat ření 
   podle písmene a) nebo písmene b). 
 
   (2) Odvolání podané proti rozhodnutí o ochranném  opat ření nemá odkladný 
   ú činek. 
 
   (3)  Náklady  spojené  s  pln ěním  ochranných  opat ření  hradí ten, kdo 
   výrobky ohrožující oprávn ěný zájem uvedl na trh. 
 
   (4)  Zjistí-li  inspekto ři  nepln ění povinností výrobcem, dovozcem nebo 
   distributorem,   hradí   náklady   spojené   s  dozorem  a  s  činností 
   autorizovaných osob výrobce, dovozce nebo distri butor.". 
 
   6.  V  §  17  odst. 1 se slova "pokuty nebo po řádkové pokuty" nahrazují 
   slovy "pokuty, po řádkové pokuty nebo ochranného opat ření". 
 
   HLAVA II 
 
   ZM ĚNA   A  DOPLN ĚNÍ  ZÁKONA  ČESKÉ  NÁRODNÍ  RADY  č.  20/1993  SB.,  O 
   ZABEZPE ČENÍ  VÝKONU  STÁTNÍ  SPRÁVY  V  OBLASTI  TECHNICKÉ NORMALIZACE, 
   METROLOGIE A STÁTNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ 
 



   § 24 
 
   Zákon  České  národní  rady č. 20/1993 Sb., o zabezpe čení výkonu státní 
   správy   v   oblasti   technické  normalizace,  metrologie  a  státního 
   zkušebnictví, se m ění a dopl ňuje takto: 
 
   1.  V  §  2  se  vypouští  písmeno  d), v písmen u c) se čárka nahrazuje 
   te čkou. 
 
   2. Část druhá zní: 
 
   " ČÁST DRUHÁ 
 
   P ůsobnost   orgán ů  státní  správy  v  oblasti  technické  normalizac e, 
   metrologie a státního zkušebnictví 
 
   § 3 
 
   Ministerstvo  v  oblasti  technické  normalizace , metrologie a státního 
   zkušebnictví 
 
   a) vypracovává návrh koncepce rozvoje tohoto odv ětví, 
 
   b) řídí Ú řad a Český metrologický institut, 
 
   c) rozhoduje o opravných prost ředcích proti rozhodnutím Ú řadu.^2) 
 
   § 4 
 
   Ú řad   v   oblasti   technické   normalizace,   metro logie  a  státního 
   zkušebnictví 
 
   a)  řídí  a  zabezpe čuje  metrologii  v  rozsahu  stanoveném zákonem^3) 
   Federálnímu ú řadu pro normalizaci a m ěření, 
 
   b)  zabezpe čuje  jednotnost  a správnost stanovených m ěřidel a m ěření a 
   výkon státní metrologie v rozsahu stanoveném zák onem,^3) 
 
   c)  rozhoduje o opravných prost ředcích proti rozhodnutím metrologických 
   orgán ů,^7) 
 
   d)   zabezpe čuje  organizaci  p řípravy  p řevzetí  technických  p ředpis ů 
   Evropských spole čenství p řejímaných na řízeními vlády, 
 
   e) smluvn ě zabezpe čuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterým i 
   je Česká republika vázána, a úkoly vyplývající z požada vk ů ministerstev 
   a jiných úst ředních správních ú řadů. 
 
   § 5 
 
   Český  metrologický  institut  zabezpe čuje  odbornou a výkonnou činnost 
   státní   metrologie   v  rozsahu  stanoveném  zá konem  Československému 
   metrologickému ústavu a Státnímu metrologickému inspektorátu.^9) 
 
   2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 
 
   3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. 
 
   7) § 4 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb. 
 
   9) § 14 a 15 zákona č. 505/1990 Sb.". 



 
   3. Poznámky č. 4), 5), 6), 8) a 10) se vypoušt ějí. 
 
   4.  Poznámka  č.  ^11)  zní:  "11) § 13 odst. 2 písm. c), § 16, 20  a 21 
   zákona č. 505/1990 Sb.". 
 
   ČÁST TŘETÍ 
 
   ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
   § 25 
 
   Zrušují  se:  1. Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve zn ění 
   zákona č. 54/1987 Sb., zákona č. 194/1988 Sb., zákona č. 479/1992 Sb. a 
   zákona  č.  539/1992  Sb.  2. Zákon č. 142/1991 Sb., o československých 
   technických  normách, ve zn ění zákona č. 632/1992 Sb. 3. Vyhláška Ú řadu 
   pro normalizaci a m ěření č. 104/1984 Sb., o ov ěřování zbraní a kontrole 
   st řeliva  pro  civilní  pot řebu.  4.  Vyhláška  Ú řadu pro normalizaci a 
   m ěření  č.  101/1988  Sb.,  o certifikaci výrobk ů, ve zn ění vyhlášky č. 
   233/1993  Sb. 5. Vyhláška Federálního ú řadu pro normalizaci a m ěření č. 
   585/1992  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  č.  30/1968  Sb., o státním 
   zkušebnictví, ve zn ění vyhlášky č. 232/1993 Sb. 
 
   § 26 
 
   Ú činnost 
 
   Tento zákon nabývá ú činnosti prvním dnem sedmého kalendá řního m ěsíce po 
   dni vyhlášení. 
 
   Zeman v. r. 
 
   Havel v. r. 
 
   Klaus v. r. 
 
   Vybraná ustanovení novel 
 
   Čl. II na řízení vlády 490/2009 Sb. 
 
   P řechodná ustanovení 
 
   1.   Akreditující   osoba  pov ěřená  k  provád ění  akreditace  subjekt ů 
   posuzování  shody  podle  dosavadních  právních předpis ů se považuje za 
   akredita ční orgán podle zákona č. 22/1997 Sb., ve zn ění ú činném ode dne 
   nabytí ú činnosti tohoto zákona, a to do doby vydání nového r ozhodnutí o 
   pov ěření  akredita čního  orgánu,  nejdéle  však  po  dobu 2 let ode dn e 
   nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
 
   2. Akreditující osoba vydá právnické osob ě nebo fyzické osob ě, která je 
   podnikatelem,  a která do dne nabytí ú činnosti tohoto zákona požádala o 
   akreditaci  a  spl ňuje  akredita ční  pravidla  podle  dosavadní  právní 
   úpravy,  osv ědčení  o  akreditaci podle zákona č. 22/1997 Sb., ve zn ění 
   ú činném do dne nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
 
   3.  Osv ědčení  o  akreditaci  vydané  podle  dosavadní právní  úpravy se 
   považuje  za  osv ědčení  o  akreditaci  podle zákona č. 22/1997 Sb., ve 
   zn ění  ú činném  ode  dne  nabytí ú činnosti tohoto zákona, a to pouze po 
   dobu, na kterou bylo vydáno, nejdéle však do 31.  prosince 2014. 
 
   4.  Řízení  o  pokutách,  zahájená  p řede  dnem nabytí ú činnosti tohoto 



   zákona, se dokon čí podle dosavadní právní úpravy. 
 
   1)  Nap říklad  zákon  č.  114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb ě, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 61/2000 Sb., o námo řní plavb ě. 
 
   1a)  Na řízení  Evropského  parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. 
   července  2008,  kterým  se stanoví požadavky na akr editaci a dozor nad 
   trhem  týkající  se uvád ění výrobk ů na trh a kterým se zrušuje na řízení 
   (EHS) č. 339/93. 
 
   1b)  Čl. 4 sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o vše obecné 
   bezpe čnosti výrobk ů. 
 
   1b)  §  134a  zákona  č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve zn ění zákona č. 
   155/2000 Sb. 
 
   1c) Nap říklad § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České 
   obchodní inspekci, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění zákona č. 135/1994 Sb. 
 
   2a)  Nap říklad  zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpe čnosti výrobk ů a o 
   zm ěně  n ěkterých  zákon ů (zákon o obecné bezpe čnosti výrobk ů), zákon č. 
   258/2000  Sb.,  o ochran ě ve řejného zdraví, ve zn ění zákona č. 254/2001 
   Sb. a zákona č. 274/2001 Sb. 
 
   4a)  Zákon  č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
   bá ňské správ ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   4b) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   4c) Nap říklad zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   4d) § 21 zákona č. 61/1988 Sb. 
 
   4e) Čl. 20 Na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. 
 
   4f)  Na řízení  vlády  č.  396/2004  Sb.,  o  postupech,  obsahu a form ě 
   informace o výskytu nebezpe čných nepotraviná řských výrobk ů. 
 
   6)  Zákon  č.  531/1990  Sb.,  o územních finan čních orgánech, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   6a)  Zákon  č.  337/1992  Sb.,  o  správ ě  daní  a  poplatk ů,  ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 
 
   8) Nap říklad § 17 a násl. obchodního zákoníku. 
 
   9)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  staveb ním řádu 
   (stavební zákon). 

  


