
   22/1997 Sb. 

   ZÁKON 

   ze dne 24. ledna 1997 

   o  technických  požadavcích  na  výrobky a o změně a doplnění některých 

   zákonů 

 

   Změna: 71/2000 Sb. 

   Změna: 102/2001 Sb. 

   Změna: 205/2002 Sb. 

   Změna: 226/2003 Sb. (část) 

   Změna: 205/2002 Sb. (část), 226/2003 Sb., 277/2003 Sb. 

   Změna: 229/2006 Sb. 

   Změna: 186/2006 Sb. 

   Změna: 481/2008 Sb. 

 

   ..... 

 

   § 13 

 

   nadpis vypuštěn 

 

   ..... 

 

   (2)  Stanovený  výrobek, má-li být uveden na trh, popřípadě do provozu, 

   musí  nebo může být v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády 

   opatřen  stanoveným označením, a pokud tak stanoví nařízení vlády, musí 

   být  k  němu  vydáno  nebo  přiloženo  ES  prohlášení o shodě nebo jiný 

   dokument. 

 

   (3)  Označení  CE  na  stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje 

   technické  požadavky  stanovené  ve všech nařízeních vlády, které se na 

   něj  vztahují  a  které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl 

   při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. 

 

   ..... 

    

   (10) Jestliže výrobek splňuje podmínky stanovené v § 12 a 13, nesmí být 

   bráněno  jeho  uvedení na trh, popřípadě do provozu, pokud z významných 

   důvodů  ochrany  oprávněného  zájmu  zvláštní  právní předpis nestanoví 

   jinak. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.^2a) 

 

   ..... 

 

   § 13b 

 

   Pokud  nařízení  vlády  stanoví  podle  §  12  a  13  požadavky,  které 

   nepřejímají   požadavky   stanovené   příslušnými  předpisy  Evropských 

   společenství,  neuplatní  se  tyto  požadavky  na  výrobky,  které byly 

   vyrobeny  anebo  uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie 

   nebo  v Turecku nebo mají původ v některém ze států Evropského sdružení 

   volného   obchodu,  které  jsou  současně  smluvní  stranou  Evropského 

   hospodářského prostoru, za předpokladu, že takový výrobek odpovídá 

 

   a)  technickým  předpisům,  které jsou pro výrobu anebo uvedení na trh, 

   popřípadě  pro  používání  tohoto  výrobku  v  některém  z těchto států 

   závazné, 

 

   b)  technickým  normám  nebo pravidlům správné praxe, které jsou vydány 

   národním normalizačním orgánem nebo subjektem jemu na roveň postaveným, 

   v  souladu  s  právními  předpisy  a  požadavky státu, který je smluvní 

   stranou Evropského hospodářského prostoru, 

 

   c)  mezinárodním  technickým  normám, oprávněně používaným v některém z 

   těchto států, nebo 

 

   d)  tradičním  či  inovačním  výrobním postupům používaným v některém z 

   těchto  států  v  souladu  s jeho právními předpisy, pro které existuje 

   dostatečně podrobná technická dokumentace zajišťující, že tento výrobek 

   může být pro daný účel použití posouzen, v případě potřeby i na základě 

   doplňujících (nikoliv shodných) zkoušek výrobku, 

 

   pokud  tyto technické předpisy, technické normy, pravidla správné praxe 

   nebo  postupy zaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře 

   této ochrany v České republice. 


