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PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 22/1997 SB., O TECHNICKÝCH 
POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH 
ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM 
NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
 

§ 4  
České technické normy  

 
 (1) Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou 
(§ 5) pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený 
písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Věstník Úřadu"). Česká 
technická norma není obecně závazná.  
 

(2) Soustavu českých technických norem tvoří 

a) původní české technické normy, 

b) evropské či mezinárodní normy přejaté překladem a 

c) evropské či mezinárodní normy přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením 

k přímému používání. 

 
 (2)(3) Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity 
k označení jiných dokumentů.  
 
 (3)(4) Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, 
směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení 
optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.  
 

§ 7  
Informační povinnosti  

 
 (1) Informace o návrhu a návrh technického předpisu nebo technického dokumentu, 
jejich změny nebo doplnění, na které se vztahují informační povinnosti vůči členským státům 
Evropské unie a orgánům Evropského společenství nebo informační povinnosti vyplývající 
z mezinárodních smluv, předávají Úřadu ministerstva, jiné ústřední správní úřady, Česká 
národní banka, orgány územních samosprávných celků, vláda, pokud se vyjadřuje 
k návrhům technických předpisů, jichž není navrhovatelem, a v případě technických 
dokumentů též osoby, pokud jsou oprávněny je vydávat podle zvláštního právního předpisu.  
 
 (2) Informační povinnosti týkající se českých technických norem zajišťuje pověřená 
právnická osoba (§ 5 odst. 2). Způsob jejich plnění stanoví vláda nařízením.  
 
 (3) Technický předpis nebo technický dokument nesmí být předložen ke schválení 
nebo schválen před uplynutím lhůty pro podání připomínek stanovené vládou s tím, že doba 
pozastavení prací na přípravě technického předpisu nebo technického dokumentu, během 
níž má dojít k rozhodnutí o schválení nebo o přípravě harmonizovaného předpisu 
Evropských společenství, může být prodloužena za podmínek stanovených vládou.  
 
 (4) Úřad jako informační místo zabezpečuje  
 
a) oznamování technických předpisů nebo technických dokumentů podle odstavce 1 
do zahraničí,  
 
b) informování o zahraničních návrzích technických předpisů a technických dokumentů a 
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o zahraničních dokumentech souvisejících se zajišťováním postupů při poskytování 
informací uveřejněním ve Věstníku Úřadu,  
 
c) informování orgánů Evropského společenství o vydání technických předpisů, pokud 
přejímají směrnice Evropských společenství, a zasílání textů těchto technických předpisů 
orgánům Evropského společenství,  
 
d) metodické usměrňování jednotného předkládání informací a jejich rozsahu v souladu 
s pokyny a postupy Komise Evropského společenství a s mezinárodními smlouvami.  
 
 (5) Jako základu pro obsah technického předpisu lze použít pouze takovou 
technickou normu, která byla přijata v souladu s postupy stanovenými v nařízení vlády.  
 
 (6) Vláda může nařízením upravit postup, rozsah a náležitosti poskytování informací 
týkajících se technických předpisů, technických dokumentů a technických norem.  
 
 (7) Úřad oznamuje orgánům Evropského společenství, popřípadě příslušným 
orgánům členských států Evropské unie zejména  
 
a) stanoviska ke zjištění, že ustanovení harmonizované evropské normy neodpovídá 
základním požadavkům uvedeným v předpisech Evropských společenství, popřípadě jiné 
skutečnosti týkající se harmonizovaných evropských norem nebo jiných dokumentů 
a opatření souvisejících s uplatňováním předpisů Evropských společenství,  
 
b) osoby pověřené podle § 11 k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády 
přejímajících právo Evropských společenství, změny, pozastavení a zrušení tohoto 
pověření,.  
 
c) subjekty, u nichž ověřil, že splňují požadavky na oznámený subjekt stanovené přímo 
použitelným předpisem pro stavební výrobky,  
 
d) pozastavení nebo zrušení oprávnění provádět stanovené činnosti při posuzování a 
ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků s označením CE (dále jen „činnosti 
oznámeného subjektu“),  
 
e) skutečnosti a informace11), které předpokládá přímo použitelný předpis pro stavební 
výrobky, není-li v § 11c a 18c stanoveno jinak.  
 
 (8) Ministerstvo oznamuje orgánům Evropského společenství, popřípadě příslušným 
orgánům členských států Evropské unie rozhodnutí orgánů dozoru o uložení ochranného 
opatření1c) u stanovených výrobků (§ 12) s odůvodněním vymezeným v nařízeních vlády. 
Oznámení orgánů Evropského společenství o ochranných opatřeních uplatněných v jiných 
členských státech Evropské unie předává ministerstvo orgánům dozoru.  
 
 (9) Orgány dozoru oznamují ministerstvu a Úřadu rozhodnutí o uložení ochranného 
opatření u stanovených výrobků; součástí tohoto oznámení musí být vždy vymezení důvodů 
ohrožení oprávněného zájmu stanovených nařízeními vlády vydanými podle § 12 odst. 1 
písm. e), pro které bylo ochranné opatření uloženo.  

 

§ 11 
Autorizace 
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            (1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby 
k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících 
s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických 
předpisech (dále jen "autorizovaná osoba"). Autorizaci pro činnost podle tohoto zákona 
uděluje ve vymezeném rozsahu Úřad rozhodnutím na základě žádosti, která musí být 
doložena doklady o plnění podmínek autorizace stanovených tímto zákonem a nařízeními 
vlády. V případě žádosti o autorizaci k posuzování shody u výrobků stanovených nařízením 
vlády je součástí žádosti popis postupů a dalších činností při posuzování shody. Úřad 
zajišťuje dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti. 

            (2) Úřad vydá rozhodnutí o autorizaci, pokud žadatel o autorizaci splňuje všechny 
podmínky k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody stanovené nařízením vlády 
vydaným k provedení zákona. Pokud nařízení vlády tyto podmínky nestanoví, Úřad vydá 
rozhodnutí o autorizaci, splňuje-li žadatel o autorizaci nezbytné podmínky, kterými jsou 

a) odborná úroveň ve vztahu k procesu posuzování shody, 

b) neexistence finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti 
autorizované osoby, 

c) vybavení vlastními zařízeními k technickým a administrativním úkonům a přístupnost 
k zařízení pro speciální posuzování, 

d) existence nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi 
a schopnostmi, 

e) existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvídají při 
činnosti autorizované osoby. 

Při rozhodování o autorizaci lze využít zjištění prokázaných při akreditaci (§ 14 až 16).  

            (3) Autorizovaná osoba je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o autorizaci 
uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.  

            (4) Úřad kontroluje, zda autorizované osoby dodržují ustanovení tohoto zákona 
a nařízení vlády. Při vyžadování informací a dokumentace k provedení kontroly Úřad nebo 
jím přizvané osoby nemohou požadovat poskytnutí informací a dokumentů, které již Úřad 
nebo přizvané osoby obdržely při provádění předchozích kontrol v souvislosti s provedením 
autorizace, nedošlo-li ke změně jejich obsahu.  

            (5) Neplní-li autorizovaná osoba povinnosti stanovené v tomto zákoně nebo na jeho 
základě, změní-li se skutečnosti, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci, 
zanikne-li potřeba existence autorizované osoby nebo pokud o to autorizovaná osoba 
požádá, Úřad rozhodne o 

 a) pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci, 

 b) změně rozhodnutí o autorizaci, nebo 

 c) zrušení rozhodnutí o autorizaci. 

            (6) V rozhodnutí o pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 5 
písm. a) stanoví Úřad lhůtu pro zjednání nápravy. Zjedná-li autorizovaná osoba nápravu, 
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sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Úřadu. Shledá-li Úřad zjednání nápravy 
za dostačující, zruší rozhodnutí o pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci. Jestliže 
autorizovaná osoba ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, rozhodne Úřad o změně či 
zrušení rozhodnutí o autorizaci. 

            (7) V případě zrušení rozhodnutí o autorizaci je autorizovaná osoba povinna po 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předat Úřadu veškeré dokumenty, týkající se 
posuzování shody prováděné touto osobou. V případě změny nebo pozastavení účinnosti 
rozhodnutí o autorizaci je autorizovaná osoba povinna po nabytí právní moci takového 
rozhodnutí předat dokumenty podle věty první Úřadu, pokud o to Úřad požádá. 

            (8)(7) Autorizace, jejich rozsah a změny se zveřejňují oznámením ve Věstníku Úřadu. 

            (9)(8) Autorizované osoby se stávají notifikovanými osobami oznámením podle § 7 
odst. 7 písm. b) nebo v případech stanovených nařízením vlády uplynutím stanovené lhůty 
od oznámení, pokud Evropská komise nebo ostatní členské státy Evropské unie v této lhůtě 
nevznesly námitky proti tomuto oznámení, a mohou vykonávat činnost notifikované osoby 
ode dne doručení sdělení Úřadu, že byly notifikovány. 

            (10)(9) Pokud tak vyplývá z mezinárodní smlouvy, mohou plnit úkoly autorizovaných 
osob též zahraniční osoby oznámené v rámci této smlouvy, o kterých Úřad zveřejní informaci 
ve Věstníku Úřadu s vymezením rozsahu jejich činností při posuzování shody výrobků. 

 (10) Vztahuje-li se autorizace k činnostem podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie v oblasti zdravotnických prostředků17), ustanovení odstavců 1 až 9 
se použije, pokud tento přímo použitelný předpis nestanoví jinak. 

 
§ 11b  

Oznámené subjekty  
 
 (1) Právnická osoba může provádět činnosti oznámeného subjektu, pokud v řízení 
vedeném Úřadem a zahájeném na žádost prokáže, že splňuje požadavky na oznámený 
subjekt, které stanoví čl. 43 přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky. Náležitosti 
žádosti o udělení oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu (dále jen „oprávnění“) 
stanoví čl. 47 přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky.  
 
 (2) Pokud žadatel prokázal splnění požadavků podle odstavce 1, Úřad provede do 90 
dnů od zahájení řízení oznámení podle § 7 odst. 7 písm. c) a vyrozumí o tom žadatele; v 
opačném případě žádost zamítne. Lhůta podle věty první může být Úřadem prodloužena o 
dalších 30 dnů v případě, že žadatel prokazuje svoji odbornou způsobilost jiným způsobem, 
než prostřednictvím osvědčení o akreditaci.  
 
 (3) Pokud Evropská komise ani žádný z členských států Evropské unie nevznese ve 
lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky12) proti oznámení podle 
odstavce 2 námitku, Úřad vydá žadateli nejpozději do 2 pracovních dnů od uplynutí této lhůty 
doklad o udělení oprávnění 13). Úřad následně zveřejní ve Věstníku Úřadu oznámení o 
udělení oprávnění, včetně rozsahu oprávnění, data, od kterého může subjekt provádět 
činnosti oznámeného subjektu, identifikačního čísla oznámeného subjektu přiděleného podle 
přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky a čísla a data vydání dokladu o udělení 
oprávnění.  
 
 (4) Pokud Evropská komise nebo některý členský stát Evropské unie vznese ve lhůtě 
stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky12) proti oznámení podle 
odstavce 2 námitku, Úřad vyzve žadatele, aby přijal vhodná opatření za účelem odstranění 
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nedostatků, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Odstraní-li žadatel nedostatky v určené 
lhůtě, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Úřadu. Pokud Úřad dospěje k závěru, že 
žadatel nedostatky odstranil, provede znovu oznámení podle odstavce 2. Jestliže žadatel v 
určené lhůtě nedostatky neodstraní, Úřad žádost zamítne.  
 
 (5) Úřad kontroluje, zda oznámený subjekt14) dodržuje povinnosti a splňuje požadavky 
na oznámený subjekt stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky. 
Nedodržuje-li oznámený subjekt stanovené povinnosti nebo nesplňuje-li příslušné 
požadavky, Úřad podle závažnosti neplnění těchto požadavků oprávnění oznámeného 
subjektu částečně anebo úplně  
 
a) pozastaví, nebo  
 
b) zruší.  
 
 (6) Odvolání proti rozhodnutí Úřadu o pozastavení nebo zrušení oprávnění nemá 
odkladný účinek. Úřad rozhodne o pozastavení nebo zrušení oprávnění též na žádost 
oznámeného subjektu. Oznámení o pozastavení nebo zrušení oprávnění zveřejní Úřad ve 
Věstníku Úřadu.  
 
 (7) V rozhodnutí o pozastavení oprávnění stanoví Úřad lhůtu pro zjednání nápravy. 
Zjedná-li oznámený subjekt nápravu, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Úřadu. 
Shledá-li Úřad zjednání nápravy za dostatečné, rozhodnutí o pozastavení oprávnění zruší. 
Jestliže oznámený subjekt ve stanovené lhůtě nápravu nezjedná, rozhodne Úřad o zrušení 
oprávnění.  
 
 (8) V případě, že bylo oznámenému subjektu pravomocně zrušeno jeho oprávnění, je 
tento subjekt povinen odevzdat Úřadu veškeré dokumenty, týkající se provádění činností 
oznámeného subjektu. V případě pravomocného pozastavení oprávnění je oznámený 
subjekt povinen předat dokumenty podle věty první Úřadu, pokud je k tomu Úřadem vyzván.  
 
 (9) Na oznámené subjekty se nevztahuje § 11 a 11a.  
 
 (10) Úřad zajistí, aby byly oznámené subjekty pravidelně informovány o předmětu a 
výsledcích jednání skupiny oznámených subjektů, zřízené podle přímo použitelného 
předpisu pro stavební výrobky, případně aby se jednání této skupiny mohl účastnit zástupce 
oznámených subjektů.  

 

§ 11b 

(1) Právnická osoba, které bylo pravomocným rozhodnutím Úřadu zrušeno 
rozhodnutí o autorizaci nebo pozastavena jeho účinnost, je povinna 

a) o tomto rozhodnutí Úřadu bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené 
hospodářské subjekty,   

b) na požádání hospodářského subjektu, kterého se dotýkají důsledky tohoto 
rozhodnutí, převést práva a povinností související s posuzováním shody, včetně 
následného ověřování plnění předpokladů, za nichž byl vydán certifikát nebo jiný 
dokument, na autorizovanou osobu určenou hospodářským subjektem, předat mu 
související dokumentaci, a informovat Úřad o převedení práv a povinností včetně 
předání dokumentace,  

c) zajistit, aby byla příslušná dokumentace týkající se činnosti autorizované osoby na 
vyžádání k dispozici Úřadu nebo orgánu dozoru, a to po dobu, kterou mu k tomu 
v tomto rozhodnutí Úřad stanovil.  
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(2) Certifikáty nebo jiné dokumenty vztahující se k posuzování shody, chybně 
vydané autorizovanou osobou před zrušením rozhodnutí o autorizaci nebo 
pozastavením jeho účinnosti, a jí nezrušené, je oprávněna zrušit autorizovaná osoba, 
která převzala práva a povinnosti podle odstavce 1 písm. b), nebo orgán dozoru, zjistí-
li se jejich chybné vydání při dozoru nad trhem. 

(3) Autorizovaná osoba, která převzala práva a povinnosti podle odstavce 1 
písm. b), je oprávněna využít podklady od předávající autorizované osoby k dokončení 
rozpracovaných případů posuzování shody, nebo k následnému ověřování plnění 
předpokladů, za nichž byl vydán certifikát nebo jiný dokument.  

(4) V případě, že autorizovaná osoba hodlá ukončit nebo omezit svou činnost, 
je povinna před zrušením rozhodnutí o autorizaci nebo pozastavením jeho účinnosti 
převést práva a povinností na jinou autorizovanou osobu; odstavec 1 písm. b) platí 
obdobně.  

(5) Má-li dojít k zániku právnické osoby, která je autorizovanou osobou, je tato 
povinna před zánikem příslušnou dokumentaci týkající se činnosti autorizované osoby 
předat Úřadu. 
 

§ 11d 
 

 Oznamování subjektů oprávněných provádět činnosti oznámeného subjektu při 

posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků s označením CE, práva 

a povinnosti těchto subjektů, jejich kontrolu a sankce za porušení jejich povinností, a 

postup při pozastavení, omezení nebo odvolání oznámení, včetně informačních 

povinností souvisejících s oznamováním, upravuje zákon o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. 

 
§ 18a  

Ochranná opatření  
 
 (1) Pokud orgán dozoru má důvodné podezření, že výrobek nesplňuje požadavky 
tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, zakáže uvádění 
na trh, uvádění do provozu nebo distribuci výrobku nebo série výrobku po dobu potřebnou 
k provedení kontroly.  
 
 (2) Orgán dozoru oznámí uložení opatření podle odstavce 1 ústně kontrolované 
osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba 
s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu, nebo je 
může podat písemně nejpozději do 310dnů ode dne, kdy byla kontrolovaná osoba se 
záznamem seznámena. Orgán dozoru rozhodne o podaných námitkách bezodkladně. 
Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě. Proti rozhodnutí 
o námitkách není přípustné odvolání.  
 
 (3) Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo 
přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky nebo se jedná o výrobek, který je 
neoprávněně opatřen označením CE nebo jiným stanoveným označením podle tohoto 
zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, rozhodne o zákazu uvádění 
na trh, uvádění do provozu nebo distribuce takovéhoto výrobku. Pokud pominou důvody pro 
uložení zákazu, orgán dozoru rozhodne o jeho změně nebo zrušení. Odvolání proti 
rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek.  
 
 (4) Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek nebo série výrobku představuje ohrožení 
oprávněného zájmu, orgán dozoru rozhodne o stažení výrobku nebo série výrobku z trhu 
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nebo z distribuceoběhu. Orgán dozoru může současně, pokud je to nutné, nařídit zničení 
výrobku nebo série výrobku nebo nařídit jinou formu znehodnocení. Odvolání proti 
rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek.  
 
 (5) V případě uložení opatření podle odstavce 3 nebo 4 orgán dozoru uvede 
v odůvodnění rozhodnutí vždy též konkrétní důvody pro uložení opatření, které jsou pro 
stanovený výrobek vymezeny nařízením vlády.  
 

§ 19a  
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob  

 
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  
 
a) zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle 
tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo certifikát 
anebo jiný dokument podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební 
výrobky padělá nebo pozmění,  
 
b) v rozporu s § 4 odst. 2 označí dokument značkou ČSN,  
 
c) rozmnoží nebo rozšíří českou technickou normu nebo její část v rozporu s § 5 odst. 8,  
 
d) provede činnost při posouzení shody, vyhrazenou pro účely tohoto zákona autorizované 
osobě, bez autorizace podle § 11 odst. 1,  
 
e) v rozporu s § 16 odst. 1 vystupuje jako akreditovaný subjekt posuzování shody bez 
udělené akreditace nebo mimo rozsah udělené akreditace,  
 
f) nesplní některé z ochranných opatření vydaných podle § 18a odst. 1, 3 nebo 4, nebo  
 
g) nesplní některou z povinností uložených orgánem dozoru podle § 18 odst. 2 písm. b) nebo 
c).  
 
 (2) Autorizovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou 
z povinností podle § 11 odst. 7 nebo § 11a odst. 2.  
 
 (3) Výrobce, dovozce, zplnomocněný zástupce nebo distributor se dopustí správního 
deliktu tím, že uvede na trh nebo do provozu anebo distribuuje stanovené výrobky  
 
a) bez označení CE nebo jiného stanoveného označení nebo dokumentu stanoveného 
nařízením vlády, nebo  
 
b) s označením nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 13.  
 
 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako  
 
a) dovozce nesplní povinnost podle § 13 odst. 1 věty druhé,  
 
b) distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 9,  
 
c) výrobce nebo dovozce nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 10,  
 
d) výrobce, dovozce nebo distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 11,  
 
e) výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce nesplní povinnost podle § 13 
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odst. 12, nebo  
 
f) dovozce nebo distributor nesplní povinnost podle § 13 odst. 13.  
 
 (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako  
 
a) výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce podle přímo použitelného předpisu pro 
stavební výrobky nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu pro 
stavební výrobky, nebo  
 
b) distributor podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky nesplní některou 
z povinností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky.  
 
 (6) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  
 
a) v rozporu s § 11b odst. 1 provede činnosti oznámeného subjektu bez oprávnění,  
 
b) jako oznámený subjekt nesplní některou z informačních povinností oznámeného subjektu 
podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky,  
 
c) jako oznámený subjekt v rozporu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky 
vydá osvědčení bez splnění podmínek podle přímo použitelného předpisu pro stavební 
výrobky, nebo  
 
d) nesplní povinnost omezit, pozastavit platnost nebo odejmout osvědčení podle přímo 
použitelného předpisu pro stavební výrobky.  
 
 (7)(6) Za správní delikt se uloží pokuta do  
 
a) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g) nebo odstavce 1 
písm. f) nebo g) nebo odstavce 3,  
 
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 
6 písm. a),  
 
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 nebo 
odstavce 6 písm. b), c) nebo d),  
 
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 nebo 5.  
 
____________________ 
11) Například čl. 42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 
března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků 
na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.  
12) Čl. 48 odst. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.  
13) § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  
14) Čl. 39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.  
17) Nařízení Komise č. 920/2013 o jmenování oznámených subjektů podle směrnice 
Rady 90/385/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích a směrnice 
Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a dozoru nad těmito subjekty. 
Platné znění části zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 
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PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM 
PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 356/1999 SB., S 
VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
 
 

§ 3 
 
 (3) Živností dále není: 
l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví22), 
l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob22)a oznámených subjektů22c) 
v oblasti státního zkušebnictví, 
____________________  
22) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů. 
22) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
22c) Zákon č. …/2015 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 61/1988 SB., O HORNICKÉ ČINNOSTI, 
VÝBUŠNINÁCH A O STÁTNÍ BÁŇSKÉ SPRÁVĚ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 376/2007 
SB., S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
 

§ 40 
Český báňský úřad 

 
(5) Český báňský úřad 
e) plní úkoly orgánu dozoru podle zvláštního zákona18f), jedná-li se o výbušniny a pomůcky, a 
provádí dozor nad tím, zda pro výbušniny byl vydán certifikát ES o posouzení shody, na 
základě kterého je na výbušnině umístěno označení "CE", 
e) plní úkoly orgánu dozoru podle zákona o posuzování shody stanovených výrobků 
při jejich dodávání na trh18f), jedná-li se o výbušniny pro civilní použití, 

______________________ 
18f) § 18 a 19 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. 
18f) § 49 odst. 1 zákona č. .../2015 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh. 
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