
(platí od 1. 97. 2017 do 31. 8. 2017)
22/1997 Sb.
ZÁKON

ze dne 24. ledna 1997
o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů

ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č.
277/2003 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb.,

zákona č. 100/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona
č. 265183/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
 

§ 4
 

České technické normy
 

(1)  Česká  technická  norma  je  dokument  schválený  Úřadem  pro  technickou  normalizaci,  metrologii  a  státní
zkušebnictví (dále jen "Úřad")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.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 4a
Harmonizované technické normy a určené normy

 
(1)  Česká  technická  norma  se  stává  harmonizovanou  českou  technickou  normou,  přejímáli  plně  požadavky

stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako
harmonizovanou  evropskou  normu,  nebo  evropskou  normou,  která  byla  jako  harmonizovaná  evropská  norma
stanovena  v  souladu  s  právem  Evropských  společenství  společnou  dohodou  notifikovaných  osob  (dále  jen
"harmonizované evropské normy"). Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády
nebo  jiného  příslušného  technického  předpisu,  může  Úřad  pro  technickou  normalizaci,  metrologii  a  státní
zkušebnictví  (dále  jen "Úřad") po dohodě s ministerstvy a  jinými ústředními správními úřady,  jejichž působnosti  se
příslušná oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních,
popřípadě  zahraničních  organizací,  nebo  jiné  technické  dokumenty,  obsahující  podrobnější  technické  požadavky
(dále jen "určené normy").
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 5
 

Zabezpečení tvorby českých technických norem
 

(1)  Tvorbu,  vydávání  a  distribucivydávání  českých  technických  norem,  jejich  změny  a  zrušení  v  rozsahu
vymezeném  tímto  zákonem  zaručuje  stát.  Plnění  těchto  úkolů  zajišťuje  Úřad,  který  je  národním  normalizačním
orgánem České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropskou normalizaci  9).



Úřad při  tom plní  povinnosti  vyplývající  z mezinárodních smluv,  kterými  je Česká  republika  vázána, a  z  členství  v
mezinárodních a evropských normalizačních organizacích.

(2)  Úřad  může  zřídit  Českou  agenturu  pro  standardizaci  (dále  jen  "Agentura")  jako  státní  příspěvkovou
organizaci se sídlem v Praze. Agentura je podřízena Úřadu. V čele Agentury je generální ředitel, kterého jmenuje a
odvolává předseda Úřadu. Agentura zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem.

(3) Agentura  je  oprávněna  vybírat  úplatu  za odborné  činnosti,  jež  vykonává. Tyto  činnosti  a  výše úplaty  jsou
stanoveny v ceníku, který vydává Úřad prostřednictvím Věstníku Úřadu.

(4) Agentura  vzniká dnem stanoveným ve zřizovací  listině. Zřizovací  listina dále obsahuje  vymezení  základní
organizační struktury, vymezení majetku České republiky svěřeného příspěvkové organizaci při jejím zřízení a další
podrobnosti týkající se předmětu její činnosti. Zřízení oznamuje Úřad ve Věstníku Úřadu do 30 dnů ode dne, kdy k
uvedené skutečnosti došlo.

(5) Úřad může  rozhodnout o zrušení Agentury. V  rozhodnutí stanoví den  jejího zániku a zároveň určí způsob
vypořádání  práv  a  povinností  vykonávaných  příspěvkovou  organizací;  nestaneli  se  tak,  přecházejí  práva  a
povinnosti  rušené  příspěvkové  organizace  na  Úřad.  Zrušení  příspěvkové  organizace  oznamuje  Úřad  ve  Věstníku
úřadu do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.

(6)  Neníli  Agentura  zřízena,  plní  úkoly(2)  Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  (dále  jen  "Ministerstvo")  může
pověřit právnickou osobu zabezpečováním  tvorby a vydáváním českých  technických norem,  jejich změn a zrušení
(dále jen "pověřená právnická osoba"). Toto pověření je nepřevoditelné. Po dobu, po kterou je toto pověření platné,
nesmí být touto činností pověřena jiná právnická osoba. Na udělení pověření není právní nárok.

(3) Ministerstvo  rozhoduje o pověření právnické osoby na základě  její žádosti. Posuzuje přitom zejména, zda
žadatel bude schopen plnit všechny podmínky stanovené tímto zákonem.

(4)  Pokud  pověřená  právnická  osoba  neplní  podmínky  stanovené  v  tomto  zákoně Úřad. V  a  v  rozhodnutí  o
pověření nebo pokud o to požádá, Ministerstvo pověření zruší.

(5) Rozhodnutí  o  pověření  právnické  osoby,  jakož  i  zrušení  tohoto  rozhodnutí  zveřejní Ministerstvo  ve  formě
sdělení ve Sbírce zákonů České republiky.

(6)  Pokud  nejsou  tvorba  a  vydávání  českých  technických  norem,  jejich  změny  a  zrušení  zabezpečeny
pověřenou právnickou osobou, zabezpečuje plnění  jejích úkolů Úřad. Úřad je v takovém případě je Úřad  oprávněn
vybírat  úplatu  za  odborné  činnosti,  které  spolu  s  výší  související  se  zabezpečením  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, především harmonizovaných norem českých technických norem přejímajících evropské
normy, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů a náklady spojené
s členstvím v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích hradí stát.

(8)  České  technické  normy  nebo  jejich  části  vydané  na  jakémkoliv  nosiči  smějí  být,  pokud  zvláštní
zákon  9)nestanoví  jinak,  rozmnožovány  a  rozšiřovány  jen  se  souhlasem  pověřené  právnické  osoby  nebo  za
podmínek stanovených v odstavci 6 se souhlasem Úřadu.
 

§ 6
 

Podmínky tvorby a vydávání českých technických norem
 

Při  tvorbě  a  vydávání  českých  technických  norem,  jejich  změnách  a  zrušení  musí  být  zajištěny  následující
podmínkypodmínky stanovené v rozhodnutí o pověření, kterými jsou zejména
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 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 Úřad.pověřená právnická osoba (§ 5

odst. 2). Způsob jejich plnění stanoví vláda nařízením.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Například zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/2000

Sb., o námořní plavbě.

1a)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví

požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení

(EHS) č. 339/93.

1b)     § 134a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.

1c)     Čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků.

2)       Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.

2a)     Například zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o

obecné  bezpečnosti  výrobků),  zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví,  ve  znění  zákona  č.

254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb.

2b)     Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými

společenstvími  a  jejich  členskými  státy  na  straně  druhé  o  posuzování  shody  a  akceptaci  průmyslových

výrobků (PECA), uveřejněný pod č. 56/2001 Sb. m. s.

3)              Např.  zákon  č.  38/1995  Sb.,  o  technických  podmínkách  provozu  silničních  vozidel  na  pozemních

komunikacích, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

4)        Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

4a)           Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších

předpisů.

4b)      Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

4e)      Čl. 20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

4f)              Nařízení  vlády  č.  396/2004  Sb.,  o  postupech,  obsahu  a  formě  informace  o  výskytu  nebezpečných

nepotravinářských výrobků.

8)       Například § 17 a násl. obchodního zákoníku.

9)        Čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic

Rady  89/686/EHS  a  93/15/EHS  a  směrnic  Evropského  parlamentu  a  Rady  94/9/ES,  94/25/ES,  95/16/ES,

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady

87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.

9)       Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


