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Základní ustanovení

 Nové směrnice (LVD, ATEX, EMC…) – platnost od 2016

 uvedení na trh – vypuštěno – nahrazeno dostupné na trhu

 výrobce – i ten, kdo „nic“ nevyrábí, má však na výrobku svůj štítek

 autorizovaný zástupce – smluvně odpovědný za výrobek (prohlášení o 

shodě, škody způsobené výrobkem, apod.)

 importér – dovozce do EU ze třetích zemí (mimo EU zemí)

 distributor – ostatní (kromě výrobce, a importéra)

 ekonomický operátor – všichni (výrobce, zástupce, importér, distributor)

 orgány provádějící posuzování shody



Základní ustanovení

 Zásadnější změny

 výrobce 

 zajistit postup pro sériovou výrobu – pro prokázání shody každého 

výrobku

 označit výrobky (název výrobce, typ,sériové číslo)

 zpracovat návod – v jazyce, kterému rozumí uživatelé, kde se výrobek 

dodává

 pokud zjistí, že výrobek nesplňuje nějaké požadavky, sám musí provést 

nápravu a oznámit národní autoritě podrobnosti (ČOI, SÚIP, ČBÚ, 

drážní úřad)



Základní ustanovení

 Zásadnější změny

 importér do EU

 dovážet pouze shodné výrobky

 před dovozem se přesvědčit, že výrobce provedl posouzení shody – tj. má 

odpovídající dokumentaci, je označen CE a Ex a má doprovodnou dokumentaci –

pokud si myslí nebo má pochybnosti, že výrobek nesplňuje požadavky – nesmí 

výrobky dávat na trh

 musí uvádět své jméno a adresu na výrobku (nebo na balení nebo v 

dokumentaci)



Základní ustanovení

 Zásadnější změny

 importér 

 doprava a skladování neohrozí bezpečnost výrobků 

 zajistit dokumentaci (návody a bezpečnostní informace) v jazyce uživatele

 pokud zjistí, že výrobek nesplňuje nějaké požadavky, sám musí provést nápravu 

a oznámit národní autoritě podrobnosti (ČOI, SÚIP, ČBÚ, drážní úřad)

 po dobu 10 let po umístění výrobku na trh uchovávat prohlášení o shodě a 

zajistit  předložení úplné dokumentace od výrobce

 zajistit pro dozorový orgán dokumentaci od výrobce v jazyce přijatelném pro 

dozorový orgán



Nová připravovaná směrnice

 COM 2017/795 – zatím nemá číslo – má platit 2018, povinné 

zavedení do  2020

 pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních 

právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění 

nařízení Evropského parlamentu a Rady a směrnice (23 předpisů, 

všechny pro uvádění výrobků na trh – LVD, EMC, SPD, výbušniny, 

váhy, výtahy, ATEX….)



Nová připravovaná směrnice

 Výrobky lze uvádět na trh pouze pokud

 výrobce má sídlo v EU

 existuje dovozce (vyznačen na obalu výrobku)

 existuje fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii mající písemné pověření od výrobce, 

které ji označuje za osobu odpovědnou za plnění dále uvedených úkolů

a) pokud harmonizační právní předpisy Unie, které se na výrobek vztahují, vyžadují EU prohlášení o 

shodě a technickou dokumentaci, uchovává tato osoba prohlášení a technickou dokumentaci, aby 

byly k dispozici orgánům dozoru nad trhem po dobu stanovenou uvedenými právními předpisy;

b) poskytuje orgánům dozoru nad trhem na základě jejich odůvodněné žádosti všechny informace 

a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku v úředním jazyce Unie, který určí dotyčný 

členský stát;

c) spolupracuje s orgány dozoru nad trhem na jejich žádost v souvislosti s jakýmkoli opatřením 

přijatým k odstranění, nebo – pokud to není možné – ke zmírnění rizik, která daný výrobek 

představuje.



Nová připravovaná směrnice

 Výrobci zpřístupní totožnost a kontaktní údaje osoby odpovědné za 

informace o souladu výrobku s předpisy veřejnosti, a to buď na 

svých webových stránkách, nebo – pokud webové stránky neexistují 

– jakýmikoli jinými prostředky, jež umožňují široké veřejnosti v Unii 

snadný a bezplatný přístup k těmto informacím



Nová připravovaná směrnice

 Dozorové orgány nad trhem – pokud existuje v dané oblasti více 

dozorových orgánů (např. ATEX – Česká obchodní inspekce, Báňský 

úřad, drážní úřad), bude jeden z úřadu zastávat funkci koordinátora 

a komunikovat s EU 

 Zvýšená pravomoc dozoru nad trhem

 Zajistit a zapečetit prostory s výrobky

 Odebírat bezplatně vzorky při podezření o nesouladu s předpisy

 Pravomoc nařídit vrácení zisku dosaženého díky nedodržení předpisů

 Zveřejňovat rozhodnutí , včetně opatření a totožnosti hospodářských subjektů



Nová připravovaná směrnice

 Systém rychlého varování v EU – RAPEX

 EU může stanovit zkušebnu, kde se budou provádět zkoušky 

podezřelých výrobků

 Žádost o donucovací opatření

 Kontroly výrobků vstupujících do EU

 pozastavení propuštění do volného oběhu

 Informace celnice země určení o možných nebezpečných výrobcích

 Právo nepropustit nebezpečný nebo neshodný výrobek do oběhu

 Zřízená síť Unie pro shodu výrobků


