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Abstrakt: 
 

Tato diplomová práce se zabývá novým přístupem a globální koncepcí a jejich 

následky na  proces posuzování shody. Dále pak moduly, které k tomuto posuzování slouţí     

a analýzou rizik, která je v tomto procesu nezbytná. V praktické části je uvedena analýza rizik 

pro ponorné čerpací soustrojí řady U s elektromotorem TU-85. 
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Abstrakt: 
 

 This Master’s thesis deals with the new approach and global policies and their 

consequences on the process of conformity assessment. Furthermore, the modules those are 

used for this assessment and risk analysis, which is essential in this process. The practical part 

is focused on an analysis of risks to the submersible pump sets series U with electric motor 

TU-85. 
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CÍL PRÁCE 

 
 Úkolem této práce bude přiblíţit podstatu nového přístupu a globální koncepce             

a poukázat na jejich vliv v procesu posuzování shody. Dále pak bude rozebráno vlastní 

posuzování shody, budou definovány moduly, které jsou k tomuto pouţívány, a určeny 

náleţitosti prohlášení ES o shodě a označování CE. 

V praktické části bude popsáno ponorné čerpací soustrojí řady U s elektromotorem 

TU-85 firmy Kovo Konice, v. d. z hlediska jeho konstrukce a funkce. Následně budou určeny 

nařízení vlády a harmonizované normy, které se na tento výrobek vztahují. Bude zpracována 

analýza rizik a podle výsledků budou případně navrţeny nové nebo doplněné bezpečností 

opatření. Na závěr bude uveden návrh nového prohlášení ES o shodě. 
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1. ÚVOD 

 

Nový přístup k technické harmonizaci a normám přispěl zásadním způsobem k rozvoji 

jednotného evropského trhu a soustavně napomáhá odstraňování technických překáţek 

obchodu vyvolaných odlišnými národními předpisy.  

Evropa, nebo konkrétněji Evropská unie, se vyvíjí jako největší jednotné obchodní 

seskupení ve světě. Všechny státy, které ji tvoří, jsou vyspělými průmyslovými zeměmi          

s tradicí regulace a technické normalizace. Také tři z pěti nejdůleţitějších světových 

normalizačních orgánů mají své sídlo v Evropské unii.  

Před druhou světovou válkou většina norem pouţívaných v Evropě a ve světě byly 

národní normy. Pouze v oblasti elektrotechniky, kde byla v roce 1906 zřízena Mezinárodní 

elektrotechnická komise IEC, existovaly společné normy pro celý svět. V roce 1947 byla 

zaloţena Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO, která postupně začala tvořit 

mezinárodní normy. 

CEN a CENELEC zahájily svou činnost v roce 1961. Organizace CEN byla formálně 

zaloţena v roce 1975, CENELEC v roce 1973. ETSI byla zaloţena v roce 1988, aby 

zabezpečovala normalizaci v oblasti telekomunikací. 

Národní normy v Evropě budou pravděpodobně vţdy existovat, ale lze očekávat, ţe 

jejich podíl bude i nadále klesat. Mezinárodní normy, zejména normy ISO, se spíše zabývají 

metodami zkoušení, terminologií, metodami vzorkování atd. Evropské normy se zaměřují na 

funkční vlastnosti a specifikace výrobků. 

Mezi organizacemi CEN a ISO je uzavřena dohoda o technické spolupráci, nazývaná 

Vídeňská dohoda, mezi CENELEC a IEC dohoda označovaná jako Dráţďanská dohoda. 

CEN ve všech případech, kde je to moţné, pracuje paralelně s ISO a snaţí se přejímat 

normy ISO jako evropské normy (a tím následně i jako národní), počet takto převzatých 

norem se pohybuje kolem 32 %. V CENELEC je téměř 70 % norem identických s normami 

IEC a přes 8 % norem zaloţených na normách IEC. 

Za účelem odstranění překáţek ve volném oběhu zboţí vyvinula Evropská unie 

původní novátorské nástroje. Přední místo mezi nimi zaujímají nový přístup k předpisům 

týkajícím se výrobků a globální přístup k posuzování shody. Společným rysem těchto 

doplňujících se přístupů je, ţe zásahy státní moci se omezují na nezbytnou míru a průmyslu 

ponechávají co největší prostor k tomu, aby splnil své povinnosti vůči státní správě [1]. 

Spotřebitel je nejslabší článek trţního řetězce a ochrana jeho zájmů v oblasti 

bezpečnosti výrobků musí být zabezpečována legislativním prostředím a souborem závazných 

právních předpisů – Charta práv spotřebitelů definuje pět základních práv spotřebitelů [2]: 
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 ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele – na trhu mohou být jen výrobky, 

které neohrozí zdraví nebo bezpečnost spotřebitele; 

 ochrana ekonomických zájmů spotřebitele – spotřebitel musí být chráněn proti 

vadným výrobkům a sluţbám, stejně jako proti nesprávným praktikám 

prodávajících; 

 právo spotřebitele na náhradu – spotřebitelé mají právo na náhradu za vadné 

výrobky nebo za poškození majetku nebo za škody zaviněné uţíváním výrobku 

nebo sluţby; 

 právo spotřebitele na informace a vzdělání – spotřebitelé musí mít dostatečné 

informace o charakteristických vlastnostech výrobku, o jeho bezpečném uţívání, 

které jim umoţní kvalifikovanou volbu z nabízeného zboţí nebo sluţeb; 

 zastupování spotřebitelů jejich spolupráce při tvorbě spotřebitelské legislativy. 
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2. NOVÝ PŘÍSTUP A GLOBÁLNÍ KONCEPCE 

 

2.1 Koncepce nového přístupu  

 

Volný pohyb zboţí je základním kamenem jednotného trhu. Mechanismy k dosaţení 

tohoto cíle jsou zaloţeny na předcházení vzniku překáţek obchodu, na vzájemném uznávání  

a na technické harmonizaci [1]. 

Vnitrostátní technické předpisy podléhají ustanovením čl. 28 a 30 Smlouvy o zaloţení 

Evropského společenství (Smlouvy o ES), jeţ zakazují kvantitativní omezení nebo opatření s 

ekvivalentním účinkem. Precedenční právo Evropského soudního dvora, zejména případ 

120/78 (případ ‚Cassis de Dijon‘), je zdrojem klíčových prvků pro vzájemné uznávání.          

Z tohoto precedenčního práva vyplývají tyto zásady [1]: 

 výrobky legálně vyráběné nebo prodávané v jedné zemi se v zásadě mohou 

pohybovat volně po celém Společenství, pokud tyto výrobky splňují úroveň 

ochrany odpovídající ekvivalentní úrovni stanovené členským státem pro vývoz    

a jsou prodávány na území vyváţejícího státu, 

 neexistují-li opatření na úrovni Společenství, mohou členské státy na svém území 

volně přijímat právní předpisy, 

 překáţky obchodu, vznikající v důsledku rozdílů mezi vnitrostátními právními 

předpisy, jsou přípustné pouze tehdy, pokud vnitrostátní opatření 

o jsou nezbytná ke splnění závazných poţadavků (např. ochrana zdraví, 

bezpečnost, ochrana spotřebitele, ochrana ţivotního prostředí), 

o slouţí legitimnímu účelu, který ospravedlňuje porušení zásady volného 

pohybu zboţí, a 

o mohou být s ohledem na legitimní účel ospravedlněna a jsou úměrná svým 

cílům. 

Vytvoření jednotného trhu by nebylo moţno dosáhnout bez nového regulačního 

postupu, který stanovil pouze obecné základní poţadavky, omezil kontrolu ze strany orgánů 

veřejné moci předcházející uvedení výrobku na trh a sloučil zabezpečování jakosti a další 

moderní postupy posuzování shody. Mimoto bylo nutné pozměnit rozhodovací postup, aby 

bylo usnadněno přijímání směrnic technické harmonizace kvalifikovanou většinou v Radě. 

Nový regulační postup a strategii stanovilo usnesení Rady o novém přístupu k technické 

harmonizaci a normalizaci, které zavedlo následující zásady [1]: 

 harmonizace právních předpisů se omezuje na základní poţadavky, které musí 

výrobky uváděné na trh Společenství splňovat, chtějí-li poţívat výhody volného 

pohybu v rámci Společenství, 
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 technické specifikace výrobků splňujících základní poţadavky uvedené                

ve směrnicích se stanovují v harmonizovaných normách, 

 pouţití harmonizovaných či jiných norem zůstává dobrovolné a výrobce můţe 

vţdy pouţít jiné technické specifikace, aby poţadavkům vyhověl, 

 výrobky vyrobené v souladu s harmonizovanými normami mají předpoklad shody 

s příslušnými základními poţadavky. 

Protoţe nový přístup vyţaduje, aby byly základní poţadavky harmonizovány a staly se 

závaznými prostřednictvím směrnic, je tento přístup vhodný pouze tam, kde je moţné odlišit 

základní poţadavky od technických specifikací [1]. 

Kromě zásad nového přístupu je nezbytné vytvořit podmínky pro spolehlivé posouzení 

shody. Klíčovými prvky v tomto směru jsou budování důvěry prostřednictvím způsobilosti, 

průhlednosti a stanovení souhrnné koncepce pro posuzování shody. Usnesení Rady z roku 

1989 o globálním přístupu k certifikaci a zkoušení uvádí následující řídicí zásady koncepce 

Společenství pro posuzování shody [1]: 

 v právních předpisech se jednotný přístup buduje vytvářením modulů pro různé 

fáze postupů posuzování shody a stanovením kritérií pro pouţití těchto postupů, 

pro určení orgánů vykonávajících tyto postupy a pro pouţívání označení CE, 

 zevšeobecňuje se pouţití evropských norem vztahujících se k zabezpečování 

jakosti (řada norem EN ISO 9000) a k poţadavkům, které mají splňovat orgány 

posuzující shodu působící při zabezpečování jakosti (řada norem EN 45000), 

 v členských státech a na úrovni Společenství se podporuje zavádění akreditačních 

systémů a pouţívání postupů vzájemného porovnávání, 

 podporují se dohody o vzájemném uznávání zkoušek a certifikací v neregulované 

sféře, 

 rozdíly mezi členskými státy a mezi průmyslovými odvětvími v existující 

infrastruktuře zajišťující jakost (jako jsou např. kalibrační a metrologické systémy, 

zkušební laboratoře, certifikační a inspekční orgány a akreditační orgány) jsou 

minimalizovány pomocí programů, 

 mezinárodní obchod mezi Společenstvím a třetími zeměmi je podporován 

prostřednictvím dohod o vzájemném uznávání, spolupráce a programů technické 

pomoci. 

Nový přístup si vyţádal propracování posuzování shody tak, aby mohl zákonodárce  

ve Společenství vyhodnocovat důsledky pouţívání různých mechanismů posuzování shody. 

Cílem bylo zajistit pruţnost posuzování shody během celého výrobního procesu. Globální 

přístup zavedl modulární přístup, jenţ rozdělil postup posuzování shody na více činností 

(modulů). Tyto moduly se liší podle stadia vývoje výrobku, druhu posuzování a osoby 

vykonávající posouzení (více v kapitole Moduly 3.2 na straně 23) [1]. 
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Globální přístup byl završen rozhodnutím Rady 90/683/EHS, které stanoví obecné 

řídicí zásady a podrobné postupy pro posuzování shody, které se mají pouţívat ve směrnicích 

nového přístupu. Posuzování shody je tedy zaloţeno na [1]: 

 vnitřní kontrole návrhu a výroby prováděné výrobcem, 

 přezkoušení typu třetí stranou kombinované s vnitřní kontrolou výroby 

prováděnou výrobcem, 

 přezkoušení typu nebo návrhu třetí stranou kombinovaném se schválením systémů 

zabezpečení jakosti výrobků či výroby, nebo ověření výrobků třetí stranou, 

 ověření celku třetí stranou z hlediska návrhu a výroby, nebo 

 schválení systémů komplexního zabezpečení jakosti třetí stranou. 

Kromě stanovení řídicích zásad pro pouţívání postupů při posuzování shody              

ve směrnicích technické harmonizace rozhodnutí 93/465/EHS harmonizuje pravidla pro 

připojování a pouţívání označení CE [1]. 

 

2.2 Standardní prvky směrnic nového přístupu 

 

Směrnice nového přístupu jsou zaloţeny na následujících zásadách [1]: 

 harmonizace se omezuje na základní poţadavky, 

 na trh a do provozu mohou být uvedeny pouze výrobky, které splňují základní 

poţadavky, 

 harmonizované normy, na něţ byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku a jeţ 

byly převzaty do národních norem, se povaţují za vyhovující příslušným 

základním poţadavkům, 

 pouţití harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací zůstává 

dobrovolné, výrobci mohou zvolit jakékoli technické řešení zaručující soulad se 

základními poţadavky, 

 výrobci mohou volit z různých postupů posuzování shody stanovených příslušnou 

směrnicí. 

Předpoklad shody 

Výrobky, které splňují národní normy přejímající harmonizované normy, se povaţují 

za vyhovující příslušným základním poţadavkům. Pokud výrobce takovou normu nepouţije, 

nebo ji pouţije jen částečně, musí být zdokumentována opatření, která byla učiněna s cílem 

splnit základní poţadavky, a jejich přiměřenost [1]. 
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2.3 Směrnice nového přístupu 

 

Komise zahájí legislativní postup tím, ţe předloţí Radě a Evropskému parlamentu 

návrh. Základem návrhů Komise týkajících se ochrany zdraví, bezpečnosti, ochrany ţivotního 

prostředí a ochrany spotřebitelů má být podle článku 95 vysoká úroveň ochrany [1].  

Po obdrţení návrhu Komise si Rada vyţádá stanovisko od Parlamentu                          

a Hospodářského a sociálního výboru předtím, neţ vyjádří společné stanovisko k návrhu. 

Kdyţ se dohodne na společném stanovisku, předá jej Parlamentu, který během tohoto druhého 

čtení můţe návrh přijmout, zamítnout nebo navrhnout změny. Komise znovu přezkoumá svůj 

návrh ve světle změn navrţených Parlamentem a vrátí jej Radě, která do tří měsíců přijme 

konečné rozhodnutí. V případě potřeby jsou problémy postoupeny Dohodovacímu výboru 

Rady a Parlamentu [1].  

Aţ do přijetí společného stanoviska vychází diskuse z návrhu Komise. Zatímco 

Komise můţe svůj návrh pozměnit kdykoli, Rada se od návrhu Komise můţe odchýlit pouze 

jednomyslným rozhodnutím [1]. 

Pro převzetí směrnic nového přístupu platí následující [1]: 

 směrnice nového přístupu jsou směrnicemi úplné harmonizace: ustanovení těchto 

směrnic nahrazují všechna odpovídající vnitrostátní ustanovení, 

 směrnice nového přístupu jsou určeny členským státům, které jsou povinny je 

odpovídajícím způsobem převzít do svých vnitrostátních právních předpisů, 

 vnitrostátní právní nebo správní předpisy, kterými se směrnice přebírají, musí 

obsahovat odkaz na danou směrnici nebo musí být takový odkaz připojen při jejich 

úředním vyhlášeni, 

 členské státy musí Komisi uvědomit o vnitrostátních právních nebo správních 

předpisech, které byly přijaty a vyhlášeny jako převzetí dané směrnice, 

 směrnice nového přístupu jsou směrnicemi úplné harmonizace, proto musí členské 

státy zrušit veškeré vnitrostátní předpisy, které jsou v rozporu se směrnicemi. 

 

2.4 Směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků 

 

Tato směrnice (92/59/EHS) má za cíl zajistit, aby spotřební výrobky, které jsou 

uváděny na trh, nepředstavovaly riziko při pouţití za běţných nebo předvídatelných 

podmínek. Od výrobců poţaduje, aby na trh uváděli pouze bezpečné výrobky a informovali   

o rizicích. Dále ukládá členským státům povinnost přezkoumávat výrobky na trhu                   

a oznamovat Komisi všechna opatření přijatá buď postupem podle ochranné doloţky, nebo 

prostřednictvím informačního systému pro závaţná a bezprostřední rizika. Směrnice               
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o všeobecné bezpečnosti výrobků se vztahuje na nové, pouţité a repasované výrobky, které 

jsou určeny pro spotřebitele nebo jimi mohou být pouţívány. Podle této definice je                 

za spotřební výrobky třeba povaţovat výrobky spadající pod některé směrnice nového 

přístupu (např. hračky, rekreační plavidla, chladicí spotřebiče a do jisté míry elektrická 

zařízení, spotřebiče plynných paliv, strojní zařízení, osobní ochranné prostředky a tlaková 

zařízení) [1]. 

Směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků se pouţívá tehdy, neobsahují-li právní 

předpisy Společenství ţádná specifická ustanovení upravující veškerá bezpečnostní hlediska 

daných výrobků. Obsahují-li však specifické právní předpisy Společenství ustanovení 

upravující pouze některá hlediska bezpečnosti nebo kategorie rizika určitého výrobku, jsou 

tato ustanovení pouţitelná pro dané výrobky s ohledem na příslušná bezpečnostní hlediska      

a kategorie rizika. Podle tohoto pravidla mají být směrnice nového přístupu přednostně 

pouţity pro všechna bezpečnostní hlediska výrobku a kategorie rizika, na které se vztahují.    

U výrobků v působnosti směrnice nového přístupu je dále cílem obsáhnout všechna 

předvídatelná rizika. V případě potřeby i souběţným pouţitím těchto směrnic a jiných 

ustanovení právních předpisů. Spotřební výrobky mimo oblast působnosti směrnic nového 

přístupu spadají pod směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků, pokud jsou dodány v rámci 

obchodní činnosti [1]. 

 

2.5 Výrobky podléhající směrnicím 

 

Směrnice nového přístupu pokrývají široký okruh výrobků a rizik, které se jak 

překrývají, tak navzájem doplňují. Následkem toho můţe být pro jeden výrobek nutné vzít 

v úvahu více směrnic, protoţe výrobek můţe být uveden na trh a/nebo uveden do provozu jen 

tehdy, splňuje-li všechna příslušná ustanovení [1]. 

Rizika pokrytá základními poţadavky směrnic se týkají různých hledisek, která se 

mnohdy navzájem doplňují. To vyţaduje, aby byly směrnice pouţívány souběţně. Výrobek 

musí být proto navrţen a vyroben v souladu se všemi příslušnými směrnicemi a zároveň se 

musí podrobit postupům posuzování shody podle všech příslušných směrnic, pokud není 

stanoveno jinak [1]. 

Kombinace výrobků a částí, které jednotlivě vyhovují příslušným směrnicím, jim 

nemusí vţdy vyhovovat jako celek. V některých případech se však kombinace různých 

výrobků a částí navršená nebo sestavená stejnou osobou povaţuje za jeden hotový výrobek, 

který musí být jako takový v souladu se směrnicí. Výrobce kombinace je zodpovědný 

zejména za volbu vhodných výrobků vytvářejících kombinaci, za sestavení kombinace           

v souladu se stanoveními příslušných směrnic a za splnění všech poţadavků směrnice 

upravující sestavení, ES prohlášení o shodě a označení CE. V kaţdém jednotlivém případě 

musí výrobce rozhodnout, má-li být kombinace výrobků a částí povaţována za jeden hotový 

výrobek [1]. 
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Výrobek, který byl podstatně změněn za účelem změny původní funkce, účelu nebo 

typu poté, co byl uveden do provozu, lze povaţovat za nový výrobek. Je nutno posoudit kaţdý 

jednotlivý případ, zejména z hlediska cíle směrnice a typu výrobků v působnosti dané  

měrnice. Povaţuje-li se přestavěný nebo upravený výrobek za výrobek nový, musí při uvedení 

na trh a uvedení do provozu splňovat všechna ustanovení příslušných směrnic. Tyto 

skutečnosti se musí ověřit provedením příslušného postupu posuzování shody stanoveného 

danou směrnicí. Plyne-li z posouzení rizika, ţe se povaha nebezpečí nebo stupeň rizika 

zvýšily, pak by měl být upravený výrobek povaţován za nový výrobek. Osoba, která výrobek 

podstatně změní, je odpovědná za ověření, zda tento výrobek má nebo nemá být povaţován    

za nový [1]. 

Výrobky, které byly opraveny (např. po závadě) beze změny původní funkce, účelu 

nebo typu, nemají být podle směrnic nového přístupu povaţovány za nové výrobky. Takové 

výrobky proto nemusí být podrobeny postupu posuzování shody. To platí i tehdy, byl-li 

výrobek dočasně vyvezen do třetí země kvůli provedení opravy. Ta často spočívá v nahrazení 

vadné nebo opotřebované části náhradním dílem, který je buď totoţný s původním, nebo je 

mu alespoň podobný (odchylky mohly vzniknout např. díky technickému pokroku nebo kvůli 

přerušení výroby staré části). Údrţba je tudíţ. v zásadě vyňata z působnosti směrnic.            

Ve stadiu návrhu výrobku je však třeba brát v úvahu zamýšlené pouţívání i údrţbu [1]. 

 

2.6 Uvedení na trh 

 

Výrobek je na trh Společenství uveden, kdyţ je poprvé zpřístupněn. To se stane, kdyţ 

je výrobek předán ze stadia výroby se záměrem distribuce nebo pouţívání na trhu 

Společenství. Pojem uvedení na trh se vztahuje na kaţdý jednotlivý výrobek, ne na druh 

výrobku, a to ať byl vyroben jako samostatná jednotka nebo sériově [1]. 

Výrobek je předáván výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem ve Společenství 

dovozci se sídlem ve Společenství nebo osobě odpovědné za distribuci výrobku na trhu 

Společenství. Předání se také můţe uskutečnit přímo mezi výrobcem, nebo jeho 

zplnomocněným zástupcem ve Společenství a konečným spotřebitelem nebo uţivatelem. 

Výrobek se povaţuje za předaný, pokud dojde k fyzickému předání nebo k převedení 

vlastnických práv. Předání se můţe uskutečnit za úplatu nebo bezplatně, a to jakýmikoli 

zákonnými prostředky. K předání výrobku tudíţ dojde např. v případě prodeje, vypůjčení, 

pronájmu, leasingu nebo darování [1]. 

Za uvedení výrobku na trh se nepovaţuje, jestliţe [1] 

 je výrobek předán výrobcem z třetí země jeho zplnomocněnému zástupci              

ve Společenství, kterému výrobce ulo.il, aby zajistil soulad výrobku se 

směrnicemi, 
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 je výrobek předán dalšímu výrobci za účelem provedení dalších úkonů (např. 

sestavení, balení, další zpracování nebo označení), nebyl výrobek (ještě) propuštěn 

do volného oběhu celníky, nebo byl propuštěn pomocí jiného celního postupu 

(např. tranzit, dočasné uskladnění nebo dočasný dovoz), nebo se nachází                

v bezcelní zóně, 

 je výrobek vyráběn ve členském státě s úmyslem vyvézt ho do třetí země, 

 je výrobek vystavován na obchodních veletrzích, výstavách nebo při předvádění), 

 je výrobek na skladě u výrobce, nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem    

ve Společenství, kdyţ ještě nebyl zpřístupněn, nestanoví-li příslušné směrnice 

jinak. 

 

2.7 Uvedení do provozu 

 

Uvedení do provozu proběhne v okamţiku prvního pouţití konečným uţivatelem       

ve Společenství. Pokud je výrobek uveden do provozu na pracovišti, za konečného uţivatele 

se povaţuje zaměstnavatel [1]. 

Výrobky musí při uvedení do provozu splňovat všechna ustanovení příslušných 

směrnic nového přístupu a dalších právních předpisů Společenství. Potřeba ověřovat soulad 

výrobků, a pokud je třeba, i jejich správnou instalaci, údrţbu a pouţití k zamýšlenému účelu, 

by se měla v rámci dozoru nad trhem omezit na výrobky [1], 

 které lze pouţívat aţ po jejich sestavení, instalaci nebo jiné manipulaci s nimi, 

 jejichţ soulad by mohl být ovlivněn podmínkami distribuce (např. uskladněním, 

přepravou),  

 které nebyly před uvedením do provozu uvedeny na trh (např. výrobky vyrobené 

pro vlastní pouţití). 

 

2.8 Odpovědnosti 

 

2.8.1 Výrobce 

 

Výrobce můţe sám výrobek navrhovat a vyrábět. Můţe ale také nechat výrobek 

navrhnout, vyrobit, sestavit, zabalit nebo označit se záměrem uvést jej na trh Společenství pod 

vlastním jménem a vystupovat jako jeho výrobce. V případě výroby formou subdodávek si 

musí výrobce ponechat celkovou kontrolu nad výrobkem a musí mít veškeré informace 

nezbytné k tomu, aby dostál svým odpovědnostem podle směrnic nového přístupu. Výrobce, 

který vyrábí zcela nebo částečně formou subdodávek, se za ţádných okolností nesmí zprostit 
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svých odpovědností, např. ve vztahu ke zplnomocněnému zástupci, distributorovi, malo-

obchodníkovi, velkoobchodníkovi, uţivateli nebo subdodavateli [1]. 

Výrobce má výhradní a konečnou zodpovědnost za shodu svého výrobku s pří-

slušnými směrnicemi, ať uţ navrhl a vyrábí výrobek sám nebo je za výrobce povaţován, 

protoţe je výrobek uváděn na trh pod jeho jménem. Pokud však výrobce pouţívá hotové 

výrobky, prefabrikované části nebo součástky, které jako takové podléhají některé směrnici 

nového přístupu, odpovědnost za ně spočívá na jejich původním výrobci [1]. 

Výrobce je odpovědný [1] 

 za shodu návrhu a výroby výrobku se základními poţadavky směrnice (směrnic), 

 za provedení posouzení shody v souladu s postupem (postupy) stanoveným 

směrnicí (směrnicemi). 

 

2.8.2 Dovozce 

 

Dovozce, čili osoba odpovědná za uvedení na trh, je kaţdá fyzická nebo právnická 

osoba se sídlem ve Společenství, která uvádí výrobek z třetí země na trh Společenství. Podle 

směrnic nového přístupu musí být dovozce schopen poskytnout orgánu dozoru kopii ES 

prohlášení o shodě a předloţit technickou dokumentaci. Tuto odpovědnost má dovozce pouze 

v případě, ţe výrobce nemá sídlo ve Společenství, nebo nemá ve Společenství 

zplnomocněného zástupce [1]. 

 

2.8.3 Uţivatel 

 

Podle směrnice o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví               

při pouţívání pracovního zařízení při práci (89/655/EHS, ve znění 95/63/ES) musí 

zaměstnavatel přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby všechna pracovní zařízení, 

která má pracovník k dispozici (např. stroje a přístroje), byla vhodná pro prováděnou práci     

a jejich pouţití nesniţovalo bezpečnost nebo nepoškozovalo zdraví pracovníků. Stejně tak    

při pouţívání osobních ochranných prostředků pracovníky při práci (89/656/EHS) musí být 

takový prostředek v souladu s příslušnými předpisy Společenství. Podle směrnice o zavádění 

opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci (89/391/EHS) mají 

pracovníci obecnou povinnost v maximální moţné míře dbát o svou vlastní bezpečnost           

a zdraví a o bezpečnost a zdraví osob, které mohou být poškozeny jejich prací [1]. 
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2.8.4 Odpovědnost za výrobek 

 

Směrnice o odpovědnosti za výrobek se vztahuje na všechny movité věci a elektřinu,   

i na suroviny a součásti konečných výrobků. Sluţby jako takové jsou v současné době            

z působnosti směrnice vyloučeny. Dále se směrnice vztahuje pouze na vadné výrobky, tj. 

výrobky, které neposkytují uţivatelem právem očekávanou bezpečnost. Skutečnost, ţe 

výrobek není způsobilý pro zamýšlené pouţití, není postačující. Směrnice se na výrobek 

vztahuje teprve tehdy, není-li výrobek bezpečný. Skutečnost, ţe byl následně vyroben lepší 

výrobek, nečiní starší model výrobku vadným [1]. 

Odpovědnost (povinnost uhradit škody) spočívá na výrobci. Výrobcem je výrobce 

konečného výrobku nebo součástky konečného výrobku, výrobce jakékoliv suroviny, nebo 

jakákoliv osoba vystupující jako výrobce (např. připojením ochranné známky). Dovozci 

uvádějící výrobky z třetích zemí na trh Společenství jsou vady povalováni za výrobce            

ve smyslu směrnice o odpovědnosti za výrobek. Jestliţe nelze identifikovat výrobce, stává se 

odpovědným kaţdý dodavatel výrobku, pokud neposkytne poškozené osobě v přiměřené době 

informace o totoţnosti výrobce nebo o osobě, která mu výrobek dodala [1].  

Výrobce musí nahradit škodu způsobenou vadným výrobkem jednotlivcům (smrt, 

zranění) a na osobním majetku (zboţí pro soukromé pouţití). Směrnice se však netýká 

ţádných škod do 500 EUR na jednu událost. Nemateriální škody (např. bolest a utrpení) 

mohou být upraveny vnitrostátními právními předpisy. Směrnice se netýká zničení samotného 

vadného výrobku a ve směrnici o odpovědnosti za výrobky tedy neexistuje povinnost takovou 

škodu nahradit. To platí bez dotčení vnitrostátních právních předpisů [1]. 

Výrobce není automaticky odpovědný za škody způsobené výrobkem. Poškozená 

osoba, ať je či není kupujícím nebo uţivatelem vadného výrobku, musí obvykle podat ţalobu 

o odškodnění [1]. 

Poškozený bude odškodněn pouze tehdy, prokáţe-li [1]: 

 ţe byl poškozen 

 ţe výrobek byl vadný  

 ţe škoda byla způsobena právě tímto výrobkem. 

Jestliţe poškozená osoba k poškození přispěla, můţe být odpovědnost výrobce 

omezena nebo dokonce nemusí být uznána. Poškozený však nemusí dokazovat nedbalost 

výrobce, protoţe směrnice o odpovědnosti za výrobek je zaloţena na zásadě odpovědnosti bez 

zavinění výrobce [1]. 

Výrobce tedy nebude zproštěn viny, i kdyţ prokáţe: 

 ţe se nedopustil nedbalosti,  

 ţe jednání nebo opomenutí třetí osoby přispělo ke způsobené škodě,  
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 ţe dodrţel normy, 

 ţe jeho výrobek byl odzkoušen. 

Po deseti letech od uvedení výrobku na trh přestává být výrobce odpovědný, pokud 

však neprobíhá právní proces. Poškozený musí dále podat ţalobu do tří let od doby, kdy byla 

zjištěna škoda, vada a totoţnost výrobce [1]. 

Výrobce nemusí uhradit škodu, jestliţe prokáţe tyto skutečnosti [1]: 

 neuvedl výrobek na trh, 

 výrobek nebyl vadný v době, kdy byl uveden na trh (tj. prokáţe, ţe vada vznikla aţ 

následně), 

 výrobek nebyl vyroben na prodej, 

 vada byla důsledkem souladu se závaznými předpisy vydanými orgány veřejné 

moci (nikoliv tedy s národními, evropskými a mezinárodními normami), 

 stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy byl výrobek uveden na trh, 

neumoţňoval vadu zjistit (obhajoba na základě rizika vývoje),  

 jedná se o subdodávku, kdy konečný výrobek je vadný z důvodu návrhu nebo 

instrukcí daných výrobcem konečného výrobku. 
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3. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 

 

3.1 Soulad se směrnicemi 

 

Hlavní zásadou nového přístupu je omezit harmonizaci právních předpisů na základní 

poţadavky, které jsou ve veřejném zájmu. Tyto poţadavky se zabývají zejména ochranou 

zdraví a bezpečností uţivatelů (zejména spotřebitelů a pracovníků) a někdy zahrnují i jiné 

základní poţadavky (např. ochranu majetku nebo ţivotního prostředí) [1]. 

Základní poţadavky jsou stanoveny tak, aby zajišťovaly vysokou úroveň ochrany. 

Vycházejí buď z určitých rizik spojených s výrobkem (např. z fyzikální a mechanické 

odolnosti, hořlavosti, z chemických, elektrických nebo biologických vlastností,                       

z hygienických vlastností, radioaktivity, přesnosti), nebo odpovídají výrobku nebo jeho 

fungování (např. opatření zohledňující materiál, návrh, konstrukci, výrobní postup, návod 

vypracovaný výrobcem) nebo stanoví základní cíle ochrany (např. pomocí názorného 

návodu). Často jde o kombinaci těchto hledisek. Výsledkem je, ţe se na daný výrobek 

vztahuje několik směrnic současně, neboť základní poţadavky různých směrnic musí být 

uplatněny souběţně, aby byly pokryty všechny důleţité veřejné zájmy [1].  

Základní poţadavky musí být úměrné rizikům spojeným s daným výrobkem. Výrobci 

tedy mají vypracovat posouzení rizik, aby mohli určit základní poţadavek týkající se výrobku. 

Toto posouzení by mělo být zdokumentováno a zahrnuto do technické dokumentace [1]. 

Základní poţadavky stanoví cíle, kterých má být dosaţeno, nebo rizika, kterými je 

třeba se zabývat, ale nepředurčují technická řešení těchto otázek. Tato flexibilita umoţňuje 

výrobcům zvolit vlastní cestu ke splnění poţadavků. Umoţňuje například také přizpůsobit 

materiály a návrh výrobku technickému pokroku. Není pak nutné, aby směrnice nového 

přístupu byly pravidelně přizpůsobovány technickému pokroku, neboť posouzení, zda byly 

nebo nebyly poţadavky splněny, je zaloţeno na stavu technických znalostí v daném okamţiku 

[1]. 

3.2 Moduly 

 

Posuzování shody probíhá na základě modulárního konceptu [1]: 

 posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých 

postupů pouţitelných pro nejširší škálu výrobků, 

 moduly se vztahují na fázi návrhu výrobku nebo na fázi výroby, případně na obě 

fáze. Osm základních modulů a jejich osm variant můţe být navzájem 
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zkombinováno různými způsoby za účelem vytvoření úplného postupu posouzení 

shody, 

 obecně platí, ţe výrobek podléhá posouzení shody podle modulu jak ve fázi 

návrhu, tak ve fázi výroby, 

 v kaţdé směrnici nového přístupu je popsána působnost a náplň moţných postupů 

posouzení shody, u kterých se má za to, ţe poskytují dostatečnou úroveň ochrany. 

Ve směrnicích jsou také uvedena kritéria určující podmínky, za kterých můţe 

výrobce volit, je-li k dispozici více moţností. 

Posouzení shody podle modulů je zaloţeno na zásahu buď první strany (výrobce), 

nebo třetí strany (notifikovaného orgánu) a vztahuje se na fázi návrhu výrobku nebo na fázi 

jeho výroby, případně na obě (viz. tabulka 3.1; tabulka 3.2; obrázek 3.3). Výrobce zůstává 

odpovědný za provedení postupu posouzení shody v obou fázích i tehdy, zadá-li fázi návrhu 

nebo fázi výroby jako subdodávku [1]. 

A 
Vnitřní kontrola 

výroby 

Zahrnuje vnitřní kontrolu návrhu a výroby. V rámci tohoto 

modulu není poţadován ţádný zásah ze strany notifikovaného 

orgánu. 

B 
ES přezkoušení 

typu 

Zahrnuje fázi návrhu a musí být následován modulem určeným 

k posuzování fáze výroby. Certifikát ES přezkoušení typu je 

vystaven notifikovaným orgánem. 

C Shoda s typem 

Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Stanovuje 

shodu s typem podle certifikátu ES přezkoušení typu 

vystaveného v modulu B. V rámci tohoto modulu není 

poţadován ţádný zásah ze strany notifikovaného orgánu. 

D 
Zabezpečování 

jakosti výroby 

Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Vychází 

z norem týkající se zabezpečení jakosti a vyţaduje zásah 

notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad 

systémem jakosti pro výrobu, kontrolu a zkoušení hotového 

výrobku, zavedeným výrobcem. 

E 
Zabezpečování 

jakosti výrobků 

Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Vychází 

z norem týkající se zabezpečení jakosti a vyţaduje zásah 

notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad 

systémem jakosti pro kontrolu a zkoušení hotového výrobku, 

zavedeným výrobcem. 

F 
Ověřování 

výrobků 

Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Notifikovaný 

orgán kontroluje shodu s typem podle certifikátu ES 

přezkoušení typu vystaveného podle modulu B a vystaví 

certifikát shody. 

G Ověřování celku 

Zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby. Kaţdý jednotlivý výrobek 

je přezkoušen notifikovaným orgánem, který vystaví certifikát 

shody. 
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H 

Komplexní 

zabezpečování 

jakosti 

Zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby. Vychází z normy EN ISO 

9001 týkající se zabezpečování jakosti a vyţaduje zásah 

notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad 

systémem jakosti pro návrh, výrobu, kontrolu a zkoušení 

hotového výrobku. 

 

 

Moduly, podle druhu výrobků a příslušných rizik, poskytují zákonodárci prostředky ke 

stanovení přiměřených postupů, podle kterých výrobce prokáţe shodu výrobku                        

s ustanoveními směrnice. 

Vysoký stupeň ochrany byl při sestavování řady moţných modulů ve směrnicích 

zajištěn tím, ţe byla zohledněna, zejména na základě zásady proporcionality, různá hlediska, 

například druh výrobků, povaha předpokládaných rizik, ekonomická infrastruktura daného 

sektoru (např. neexistence třetích stran), druh a význam výroby. Přestoţe postupy nejsou 

totoţné, musí být postupy posouzení shody, pouţitelné podle dané směrnice, stejně 

důvěryhodné pro zajištění shody výrobků s příslušnými základními poţadavky. 

Zásada proporcionality také vyţaduje, aby směrnice bezdůvodně neobsahovaly 

postupy, které jsou příliš obtíţné v porovnání s cíli, jak jsou stanoveny především                   

v základních poţadavcích. Faktory, které byly vzaty v úvahu při určení působnosti postupů, 

jsou popsány v příslušných směrnicích [1]. 

 

 

Aa1 a Cbis1 

Vnitřní kontrola výroby a 

jedna nebo více zkoušek 

jednoho nebo více 

specifických hledisek ho-

tového výrobku 

 

Zásah ze strany notifikovaného orgánu 

týkající se zkoušení ve fázi návrhu nebo ve 

fázi výroby  provedeného výrobcem nebo z 

jeho pověření. Příslušné výrobky a vhodné 

zkoušky jsou uvedeny ve směrnici. 

 

Aa2 a Cbis2 

Vnitřní kontrola výroby a 

kontrola výrobků v náho-

dně zvolených 

intervalech 

Zásah ze strany notifikovaného orgánu 

týkající se kontroly výrobků ve fázi výroby. 

Důleţitá hlediska kontroly jsou uvedena ve 

směrnici. 

Dbis 

Zabezpečování jakosti 

výroby bez pouţití 

modulu B 

Je vyţadována technická dokumentace. 

Ebis 

Zabezpečování jakosti 

výroby bez pouţití 

modulu B 

Je vyţadována technická dokumentace. 

Tabulka 3.1 Základní moduly. [1] 
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Fbis 
Ověřování výrobků bez 

pouţití modulu B 
Je vyţadována technická dokumentace. 

Hbis 

Komplexní 

zabezpečování jakosti s 

kontrolou návrhu 

Notifikovaný orgán provede analýzu návrhu 

výrobku nebo výrobku a jeho variant a 

vystaví certifikát ES přezkoumání návrhu. 

 

 

 

Směrnice nového přístupu stanoví různé postupy podle kategorií příslušných výrobků, 

které buď výrobci nedávají, nebo dávají moţnost volby v dané kategorii výrobků. Nebo 

naopak můţe být ve směrnicích stanovena pro všechny výrobky v jejich působnosti řada 

postupů, ze kterých můţe výrobce volit. Směrnice nového přístupu dále stanoví náplň 

příslušného postupu posouzení shody, která se můţe lišit od modelů uvedených v modulech 

[1]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umoţnění volby podle směrnice nového přístupu mezi dvěma nebo více postupy 

posuzování shody pro stejný výrobek má opodstatnění například tehdy, kdyţ se jako důsledek 

rozdílných právních předpisů vyvinula v členských státech rozdílná certifikační infrastruktura. 

Členské státy musí nicméně zajistit zavedení všech postupů posouzení shody podle dané 

směrnice do svých vnitrostátních právních předpisů a musí zaručit volný pohyb všech 

výrobků, u kterých bylo provedeno posouzení shody podle dané směrnice. Výběr modulů 

můţe být také opodstatněný v případě, ţe výrobek podléhá ustanovením více směrnic.           

Tabulka 3.2 Varianty základních modulů. [1] 

Obrázek 3.3 Postup posuzování shody. [1] 
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V takovém případě je cílem poskytnout výrobci jeden obecný postup obsaţený ve všech 

příslušných směrnicích, nebo přinejmenším poskytnout slučitelné postupy. Výběr můţe mít 

konečně opodstatnění také na základě stavu infrastruktury daného průmyslového odvětví, aby 

byla výrobci umocněna volba vhodného a hospodárného postupu [1]. 

Určité směrnice stanovují moţnost pouţít postupy zaloţené na metodách zabezpečení 

jakosti. V těchto případech se výrobce rovněţ můţe obvykle uchýlit k jednomu postupu nebo 

ke kombinaci postupů, které nevyuţívají metody zabezpečení jakosti, s výjimkou případu, 

kdy soulad s poţadavky vyţaduje výhradní pouţití určitého postupu [1]. 

Moduly zaloţené na metodách zabezpečení jakosti vytvářejí vazbu mezi regulovanými 

a neregulovanými sektory. Výrobci tak mohou splnit zároveň povinnosti vyplývající             

ze směrnic a z potřeb zákazníků. Za určitých podmínek to také umoţňuje výrobcům těţit z 

jejich investice do systémů jakosti. Tyto skutečnosti rovněţ přispívají k vývoji řetězce jakosti 

(od jakosti výrobků k jakosti společností samých) a podporují povědomí o důleţitosti strategií 

managementu jakosti pro zlepšení konkurence-schopnosti [1]. 

 

3.2.1 Pouţití norem systému jakosti 

 

Moduly zaloţené na metodách zabezpečování jakosti (moduly D, E, H a jejich varianty) 

popisují prvky, které musí výrobce ve svém podniku zavést, aby prokázal, ţe výrobek splňuje 

základní poţadavky příslušné směrnice. To znamená, ţe výrobce můţe pouţít schválený 

systém jakosti, aby prokázal shodu s regulačními poţadavky, a můţe tudíţ navrhovat (pokud 

lze systém pouţít), vyrábět a dodávat výrobky, které jsou ve shodě s příslušnými základními 

poţadavky [1]: 

 pouţití systémů jakosti pro účel posouzení shody podle příslušných směrnic je 

popsáno v modulech D, E a H a jejich variantách, 

 soulad s normou EN ISO 9001 poskytuje předpoklad shody s odpovídajícími 

moduly zabezpečování jakosti, a to pro ustanovení, na něţ se určitá norma 

vztahuje, pokud bere dotyčný systém jakosti v úvahu specifické poţadavky           

na výrobky, pro něţ se zavádí, 

 soulad s moduly D, E, H a jejich variantami nevyţaduje certifikovaný systém 

jakosti, třebaţe je certifikace uţitečným prostředkem k prokázání shody. Výrobce 

můţe dle svého uváţení pouţít jiné modely systémů jakosti neţ modely zaloţené 

na normách EN ISO 9000, aby zajistil soulad s moduly, 

 má-li výrobce dosáhnout souladu s příslušnými směrnicemi, musí zajistit, aby 

systém jakosti zavedl a pouţíval takovým způsobem, který zaručí plné uplatnění 

daných základních poţadavků. 
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Systém jakosti zavedený na základě normy EN ISO 9001 poskytuje předpoklad shody 

s dotyčnými moduly, a to pro ustanovení příslušných směrnic, na něţ se tyto normy vztahují, 

pokud tento systém jakosti umoţňuje výrobci prokázat, ţe výrobek splňuje základní 

poţadavky dané směrnice. Výrobce se proto musí vyrovnat s regulačními potřebami při 

zavádění a pouţívání systému jakosti podle směrnic nového přístupu, zejména v těchto 

bodech [1]: 

 cíle jakosti, plánování jakosti, příručka jakosti a správa dokumentů musí plně 

sledovat cíl dodávat výrobky, které jsou ve shodě se základními poţadavky, 

 výrobce musí určit a zdokumentovat ty základní poţadavky, které se na výrobek 

vztahují, a harmonizované normy, které má pouţít, nebo jiná technická řešení, 

která zaručí splnění základních poţadavků, 

 určené normy nebo jiná technická řešení musí být pouţity při vypracování návrhu 

a také jako záruka, ţe výsledný návrh splňuje základní poţadavky, 

 opatření přijatá podnikem za účelem kontroly výroby musí zaručovat, ţe výrobky 

splňují určené poţadavky na bezpečnost, 

 podnik musí při měření a kontrole výrobního procesu určit a pouţívat metody, 

které jsou buď stanoveny v normách, nebo jsou to jiné metody zaručující splnění 

základních poţadavků,  

 záznamy o jakosti, např. protokoly o inspekci a zkušební údaje, kalibrační údaje, 

záznamy o kvalifikaci zaměstnanců musí zaručovat splnění příslušných základních 

poţadavků. 

 

Výrobce je odpovědný za zavedení a nepřetrţité pouţívání systému jakosti takovým 

způsobem, aby byly respektovány regulační poţadavky. Notifikovaný orgán to musí zajistit 

svým posouzením, schválením a trvalým dozorem. Malý počet směrnic výslovně odkazuje na 

normy systému jakosti. Obecný odkaz je moţno nalézt v rozhodnutí 93/465/EHS [1]. 

 

3.3 Technická dokumentace 

 

Směrnice nového přístupu ukládají výrobci povinnost vypracovat technickou 

dokumentaci obsahující informace, jimiţ se prokazuje shoda výrobku s příslušnými 

poţadavky. Dokumentace můţe být součástí dokumentace systému jakosti, pokud směrnice 

stanoví postup posouzení shody zaloţený na systému jakosti (moduly D, E, H a jejich 

varianty). Tato povinnost nastává ve chvíli uvedení výrobku na trh, bez ohledu na zeměpisný 

původ výrobku [1]. 

Technická dokumentace musí být uchovávána po dobu nejméně deseti let od pos-

ledního data výroby výrobku, nestanoví-li směrnice výslovně jinou dobu. Jedná se                  

o odpovědnost výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem ve Společenství.            
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V některých případech musí tuto odpovědnost převzít dovozce nebo osoba, která uvádí 

výrobek na trh Společenství [1]. 

Poţadavky na obsah technické dokumentace se u jednotlivých směrnic liší podle 

dotyčného výrobku. Obecně má technická dokumentace obsahovat informace o návrhu 

výrobku, výrobě a fungování výrobku. Míra podrobnosti dokumentace závisí na povaze 

výrobku a na tom, co je z technického hlediska nezbytné pro prokázání shody výrobku se 

základními poţadavky příslušných směrnic, a pokud byly pouţity harmonizované normy, pro 

prokázání shody s těmito normami, namísto se základními poţadavky zahrnutými těmito 

normami [1]. 

V několika směrnicích je poţadováno, aby technická dokumentace byla napsána v 

úředním jazyku členského státu, ve kterém se mají postupy provádět, nebo ve které sídlí 

notifikovaný orgán, popřípadě v jazyce, který akceptuje. Mají-li být postupy posouzení shody 

při ověřování třetí stranou provedeny řádně, má být dokumentace vţdy vypracována v jazyce, 

kterému notifikovaný orgán rozumí, přestoţe to není ve všech směrnicích nového přístupu 

výslovně stanoveno [1]. 

 

3.4 ES prohlášení o shodě 

 

Ve směrnicích nového přístupu je uloţeno výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci 

se sídlem ve Společenství vypracovat pro výrobek při jeho uvádění na trh ES prohlášení           

o shodě. V závislosti na postupu musí být v ES prohlášení o shodě vyjádřeno ujištění, ţe 

výrobek buď vyhovuje základním poţadavkům příslušných směrnic, nebo ţe výrobek je ve 

shodě s typem, kterému byl vystaven certifikát přezkoušení typu, a ţe splňuje základní 

poţadavky příslušných směrnic [1]. 

ES prohlášení o shodě musí být uchováváno po dobu nejméně deseti let od posledního 

data výroby výrobku, nestanoví-li směrnice výslovně jinou dobu. Odpovídá za to výrobce 

nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem ve Společenství. V některých případech musí 

tuto odpovědnost převzít dovozce nebo osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh 

Společenství [1]. 

Obsah ES prohlášení o shodě je u jednotlivých směrnic stanoven podle příslušných 

výrobků. Norma EN 45014 byla vytvořena s cílem stanovit všeobecná kritéria pro prohlášení 

o shodě a můţe být pouţita rovněţ jako návodný dokument ke směrnicím nového přístupu. 

Podle této normy můţe mít prohlášení podobu dokumentu, štítku apod. a má obsahovat 

dostatečné informace, aby bylo moţné identifikovat všechny výrobky, kterých se týká [1]. 

Má obsahovat alespoň tyto informace [1]: 

 jméno a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, který vydává 

prohlášení, 
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 identifikaci výrobku (název, typ nebo číslo modelu a jakékoliv další dodatečné 

informace, např. číslo dodávky, dávky nebo sérii, původ a počet jednotek), 

 všechna příslušná ustanovení, která jsou splněna, 

 přesné, úplné a jasné odkazy na normy nebo jiné normativní dokumenty (např. na 

národní technické normy a specifikace), 

 všechny doplňující informace, které mohou být vyţadovány, pokud je to namístě 

(např. třída, kategorie), 

 datum vydání prohlášení, 

 podpis a funkce nebo odpovídající označení zplnomocněné osoby), 

 vyjádření, ţe prohlášení je vydáváno výlučně na vlastní odpovědnost výrobce,       

a popřípadě jeho zplnomocněného zástupce. 

Dalšími uţitečnými informacemi, které má ES prohlášení o shodě obsahovat, je 

jméno, adresa a identifikační číslo notifikovaného orgánu, jenţ se podílel na postupu 

posuzování shody, a rovněţ jméno a adresa osoby, která uchovává technickou dokumentaci 

[1]. 

V případě, ţe se na výrobek vztahuje několik směrnic nového přístupu, můţe v zásadě 

výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce sloučit všechna prohlášení do jednoho dokumentu. 

Není to však moţné, pokud je ve směrnicích poţadováno, aby ES prohlášení o shodě mělo 

specifickou formu (např. ve směrnici týkající se osobních ochranných prostředků). ES 

prohlášení má také obsahovat informaci o tom, zda se týká nebo netýká více směrnic. V 

případě, ţe se týká více směrnic, má prohlášení obsahovat odkaz na ostatní směrnice, aby 

bylo moţné ověřit, zda výrobce dodrţel veškeré právní předpisy Společenství, nebo uvádět, 

jaké právní předpisy byly zvoleny pro přechodné období [1]. 

ES prohlášení o shodě musí být na poţádání ihned dáno k dispozici orgánu dozoru.    

Ve směrnicích týkajících se strojních zařízení, spotřebičů plynných paliv, prostředí 

s nebezpečím výbuchu, rekreačních plavidel, výtahů a vysokorychlostní ţelezniční síti je 

poţadováno, aby k výrobkům bylo přiloţeno ES prohlášení o shodě [1]. 

ES prohlášení o shodě musí být vypracováno v jednom z úředních jazyků 

Společenství. Pokud není ve směrnicích Společenství obsaţeno ţádné další ustanovení            

o jazyku, ve kterém má být vypracováno prohlášení, musí být podle článků 28 a 30 Smlouvy 

o ES případ od případu posouzeny poţadavky členských států na pouţití určitého jazyka. 

Výrobky, ke kterým musí být přiloţeno prohlášení o shodě, musí mít toto prohlášení 

vypracováno v úředním jazyce země určení. Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo 

distributor by měl v takovém případě zajistit překlad prohlášení. Vedle toho by měla být 

dodána i kopie prohlášení v původním jazyce [1]. 
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3.5 Označení CE 

 

Zásady pro označení CE [1]: 

 označení CE vyjadřuje shodu výrobku s příslušnými poţadavky Společenství 

uloţenými jeho výrobci, 

 výrobek opatřený označením CE, představuje prohlášení odpovědné osoby, ţe 

o výrobek vyhovuje všem příslušným předpisům Společenství, a 

o byl proveden náleţitým postup posouzení shody. 

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi poţadavky kladenými na výrobce ohledně jeho 

výrobku na základě směrnic Společenství stanovících jeho připojení. Označení CE, kterým je 

výrobek opatřen, představuje prohlášení fyzické nebo právnické osoby, která je připojila nebo 

odpovídala za jeho připojení, ţe výrobek vyhovuje všem příslušným předpisům a podstoupil 

všechny náleţité postupy posouzení shody. Členské státy tedy nemohou omezovat uvádění 

výrobků s označením CE na trh a do provozu, pokud nejsou tato opatření oprávněná              

na základě důkazu o neshodě výrobku[1]. 

Směrnice stanovící připojení označení CE se převáţně řídí zásadami nového přístupu a 

globálního přístupu, coţ však samo o sobě neopodstatňuje pouţití označení CE.                   

Ve skutečnosti můţe být označení CE uvedeno v právních předpisech Společenství jako 

právoplatné označení shody, pokud 

 je pouţita metoda úplné harmonizace, coţ znamená, ţe jsou zakázány rozdílné 

vnitrostátní předpisy, které chrání stejné veřejné zájmy jako směrnice, a 

 směrnice obsahuje postupy posuzování shody podle rozhodnutí 93/465/EHS [1]. 

Zpravidla všechny směrnice nového přístupu stanoví připojení označení CE. V řádně 

odůvodněných případech můţe směrnice úplné harmonizace vycházející z rozhodnutí 

93/465/EHS stanovit místo označení CE i odlišné označení [1]. 

Jelikoţ všechny výrobky, na které se směrnice nového přístupu vztahují, nesou 

označen í CE, není toto označení určeno k tomu, aby slouţilo k obchodním účelům. Označení 

CE rovněţ není označením původu, protoţe neudává, ţe výrobek byl vyroben na území 

Společenství [1]. 

Povinnost opatřit výrobek označením CE se týká všech výrobků, které jsou 

v působnosti směrnic stanovících jeho připojení a jsou určeny pro trh Společenství. 

Označením CE proto musí být opatřeny 

 všechny nové výrobky, ať vyrobené ve členských státech, nebo ve třetích zemích, 

 pouţité výrobky a výrobky z druhé ruky dovezené z třetích zemí, a 

 podstatně upravené výrobky, které podléhají směrnicím jako nové výrobky [1]. 
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Směrnice mohou pro určité výrobky vyloučit pouţití označení CE i v případě, ţe se     

v jiných ohledech na výrobek vztahují. Těmto výrobkům je zpravidla umoţněn volný pohyb, 

pokud 

 je k nim přiloţeno prohlášení o shodě (tak je tomu v případě bezpečnostních 

součástí podle směrnice o strojních zařízeních a částečně dokončených plavidel 

podle směrnice o rekreačních plavidlech), 

 je k nim přiloţeno prohlášení o souladu (tak je tomu v případě výrobků 

neovlivňujících významně zdraví a bezpečnost, které jsou uvedeny v seznamu 

podle směrnice o stavebních výrobcích) 

 je k nim přiloţeno prohlášení (tak je tomu v případě zakázkových zdravotnických 

prostředků podle směrnice o aktivních implantabilních zdravotnických 

prostředcích a v případě prostředků určených k vyhodnocení funkční způsobilosti 

podle směrnice o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), 

 je k nim přiloţen certifikát shody (tak je tomu v případě součástí, na něţ se 

vztahuje směrnice týkající se prostředí s nebezpečím výbuchu a které jsou určeny 

k začlenění do zařízení nebo ochranných systémů a armatur podle směrnice 

týkající se spotřebičů plynných paliv), 

 výrobek nese jméno výrobce a je na něm vyznačena horní mez váţivosti (tak je 

tomu v případě přístrojů nepodléhajících posouzení shody podle směrnice týkající 

se vah s neautomatickou činností), nebo 

 je výrobek vyroben v souladu se správnou technickou praxí (tak je tomu v případě 

některých nádob podle směrnice týkající se jednoduchých tlakových nádob            

a tlakových zařízení) [1]. 

Během přechodného období směrnice má výrobce obvykle moţnost si vybrat, splní-li 

základní poţadavky směrnice nebo příslušných vnitrostátních předpisů. Zvolená moţnost,             

a tím i míra vyjádření shody obsazená v označení CE, musí být výrobcem zřetelně uvedena 

v ES prohlášení o shodě a v dokumentech, v upozorněních nebo v návodu přiloţeném 

k výrobku [1]. 

 

3.5.1 Připojení označení CE 

 

Výrobce se sídlem ve Společenství nebo mimo Společenství je osoba nesoucí 

konečnou odpovědnost za shodu výrobku s ustanoveními směrnice a za připojení označení CE 

[1]: 

 označením CE musí být výrobek opatřen výrobcem nebo jeho zplnomocněným 

zástupcem se sídlem ve Společenství, 

 označení CE musí mít níţe uvedený tvar (obrázek 3.4). Jestliţe je označení CE 

zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány proporce rozměrů. 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  33  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

 označením CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřen výrobek nebo 

jeho štítek s údaji. Pokud to z důvodu charakteru výrobku není moţné nebo 

oprávněné, musí být označením CE opatřen obal, pokud existuje, a přiloţené 

dokumenty, jsou-li stanoveny příslušnou směrnicí, 

 pokud se notifikovaný orgán podílí na fázi kontroly výroby podle příslušných 

směrnic, musí být označení CE doprovázeno jeho identifikačním číslem. 

Identifikačním číslem je výrobek opatřen výrobcem nebo jeho zplnomocněným 

zástupcem se sídlem ve Společenství na odpovědnost notifikovaného orgánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označením CE nesmí být výrobek opatřen v zásadě do té doby, neţ je dokončen 

postup posuzování shody, který zaručuje, ţe výrobek vyhovuje všem ustanovením příslušných  

měrnic. Obvykle to je na konci výrobní fáze. To nečiní ţádný problém, jestliţe je např. 

označen í CE na štítku s údaji, kterým před výstupní kontrolou není výrobek opatřen. Jestliţe 

však označení CE tvoří neoddělitelnou část výrobku nebo jeho součásti (např. při raţení nebo 

odlévání), můţe být označení připojeno v jakémkoli stadiu fáze výroby, pokud je přiměřeným 

způsobem ověřena shoda výrobku během celé fáze výroby [1]. 

Označením CE má být zpravidla opatřen výrobek nebo jeho štítek s údaji. Kromě toho 

můţe být označením CE opatřen například obal nebo přiloţené dokumenty. Není-li moţné 

toto pravidlo dodrţet, můţe být označení CE výjimečně z výrobku nebo jeho štítku s údaji 

přemístěno. To můţe být oprávněné, jestliţe není moţné opatřit označením přímo výrobek 

(např. u určitých typů výbušnin), či to není moţné za přijatelných technických nebo 

ekonomických podmínek, nebo není moţné dodrţet minimální rozměry, či není moţné zajistit 

viditelné, čitelné a neodstranitelné provedení označení CE. V takových případech musí být 

označením CE opatřen obal, pokud existuje, a přiloţené dokumenty, jsou-li stanoveny 

příslušnou směrnicí. Označení CE nesmí být z čistě estetických důvodů ani opomenuto ani 

přemístěno z výrobku na obal nebo do přiloţených dokumentů [1]. 

Označení CE vyjadřuje shodu se základními veřejnými zájmy v oblasti působnosti 

příslušných směrnic. Proto má být povaţováno za základní informaci pro úřady členských 

Obrázek 3.4: Označení CE. [2] 
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států a také pro ostatní strany (např. distributory, spotřebitele a jiné uţivatele). Poţadavek 

viditelnosti proto znamená, ţe označení CE musí být snadno přístupné všem stranám. 

Označení tedy můţe být umístěno například na zadní nebo na spodní straně výrobku.             

Z důvodu čitelnosti je vyţadováno, aby jeho výška byla nejméně 5 mm. Má být také 

nesmazatelné do té míry, aby je nebylo moţné za normálních okolností odstranit                 

bez viditelných stop (některé normy o výrobcích pouţívají např. test otěru pomocí vody a 

lihu). To však neznamená, ţe označení CE musí být nedílnou součástí výrobku [1]. 

Notifikovaný orgán můţe být zapojen do fáze návrhu, fáze výroby, případně do obou 

fází, a to v závislosti na pouţitých postupech posuzování shody. K označení CE bude 

připojeno identifikační číslo notifikovaného orgánu pouze tehdy, kdyţ se tento orgán podílí 

na fázi výroby. Identifikační číslo notifikovaného orgánu podílejícího se na posouzení shody 

podle modulu B tudíţ k označení CE připojeno není. Stává se, ţe je ve fázi výroby zapojeno 

do posuzování shody několik notifikovaných orgánů, coţ je moţné v případě, ţe na výrobek 

se vztahuje více neţ jedna směrnice. Za těchto okolností se k označení CE připojí několik 

identifikačních čísel [1]. 

Označení CE se tedy na výrobcích objeví buď 

 bez identifikačního čísla, coţ znamená, ţe notifikovaný orgán nezasahoval do fáze 

výroby (modul A, moduly Aa1 a Cbis1, u kterých notifikovaný orgán zasáhl pouze 

během fáze návrhu, a kombinace modulů B a C), nebo 

 s identifikačním číslem, coţ znamená, ţe notifikovaný orgán přebírá odpovědnost 

o za zkoušky specifických hledisek výrobku (moduly Aa1 a Cbis1, u kterých 

notifikovaný orgán zasahoval během fáze výroby), 

o za kontroly výrobku (moduly Aa2 a Cbis2), 

o za kontroly a zkou.ky provedené za účelem posouzení shody výrobku 

během fáze kontroly výroby (moduly F, Fbis a G), nebo 

o za posuzování výroby, zabezpečení jakosti výrobku nebo celkové 

zabezpečení jakosti (moduly D, E, H a jejich varianty) [1]. 

Označením CE a identifikačním číslem notifikovaného orgánu nemusí být nutně 

opatřeny výrobky v rámci Společenství. Výrobky mohou být opatřeny označením CE i v třetí 

zemi, například pokud je v ní výrobek vyroben a notifikovaný orgán provedl posouzení shody 

v souladu se směrnicemi v této zemi. Označením CE a identifikačním číslem mohou být 

výrobky opatřeny také odděleně, jestliţe je zajištěno, ţe zůstanou spojeny [1]. 

Označení CE se skládá výlučně z písmen ‚CE‘, k nimţ jsou připojena identifikační 

čísla kaţdého notifikovaného orgánu, který se podílel na posuzování shody ve fázi výroby. 

Grafické symboly nebo jiné značky označující způsob pouţití výrobku podle některých 

směrnic nového přístupu doplňují označení CE, ale nejsou jeho součástí [1]. 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  35  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

 

3.5.2 Označení CE a jiné značky 

 

Označení CE je jediným označením, které vyjadřuje shodu se všemi poţadavky 

kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic stanovících jeho připojení. 

Členské státy nesmějí do svých vnitrostátních předpisů zavádět odkazy na jakákoliv jiná 

označení shody, která by označovala shodu s cíli souvisejícími s označením CE [1]. 

Výrobek můţe nést další označení nebo značky, pokud 

 mají jinou funkci neţ označení CE, 

 vylučují záměnu s označením CE, a 

 nesniţují čitelnost a viditelnost označení CE [1]. 

Označení CE nahrazuje veškerá povinná označení shody výrobku se stejným 

významem jako má označení CE, která existovala před uskutečněním harmonizace. Taková 

národní označení shody výrobku jsou neslučitelná s označením CE a představují porušení 

příslušných směrnic nového přístupu. Při přebírání směrnic musí členské státy začlenit 

označení CE do svých vnitrostátních předpisů a administrativních postupů. Přestanou také 

zavádět do svých vnitrostátních právních předpisů jiná označení shody výrobku mající stejný 

význam jako označení CE [1]. 

Majitelé ochranných známek podobajících se označení CE, které získali před 

zavedením označení CE, budou chráněni před vyvlastněním těchto ochranných známek, 

neboť se tyto známky nebudou povaţovat za značky, jimiţ mohou být uvedeny v omyl orgány 

dozoru nad trhem, distributoři, uţivatelé, spotřebitelé nebo jiné třetí strany [1]. 

Z hlediska cílů technické harmonizace mají označení a značky připojené navíc            

k označení CE plnit jinou funkci neţ označení CE. Měly by proto dodávat další hodnotu 

označující shodu s cíli odlišnými od cílů spojených s označením CE (např. hlediska ochrany 

ţivotního prostředí nezahrnutá v ţádné příslušné směrnici) [1].  

Připojení legálního značení (jako je chráněná ochranná známka výrobce) nebo 

přípustných certifikačních a jiných značek k označení CE je moţné jen tehdy, kdyţ taková 

označení nebo značky nezpůsobí moţnost záměny s označením CE a neomezují čitelnost 

nebo viditelnost označení CE. Záměna můţe být způsobena buď významem, nebo tvarem 

připomínajícím označení CE. Rozhodnutí o tom, jestli označení nebo značka vytvářejí 

moţnost záměny, má být učiněno z hlediska všech stran, které s nimi mohou přijít do styku 

[1]. 
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4. ČERPACÍ SOUSTROJÍ 

 

4.1 Účel pouţití 

  

Ponorné čerpací soustrojí řady U je určeno pro pouţití v čisté vodě o teplotě 

maximálně + 30°C, kyselosti maximálně 5,8 pH, bez mechanických nečistot. Ponor soustrojí 

pod hladinou je minimálně 1 metr, maximálně 50 m [3]. 

 

4.2 Všeobecný popis 

  

Ponorné čerpací soustrojí řady U sestává z vícestupňového odstředivého čerpadla        

a ponorného elektromotoru spojeného spojkou v jeden celek (obrázek 4.1) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Konstrukční provedení  

 

Ponorný elektromotor je umístěn pod čerpadlem, jeho konstrukce je přizpůsobena    

pro provoz ve vodě. Je trojfázový, asynchronní, dvou pólový s klecí spojenou nakrátko. 

Uloţení rotoru je kluzné, pouzdra jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, provedení těsné. Mazání 

zajišťuje vlastní náplň elektromotoru – při montáţi je elektromotor naplněn čistou vodou.  

Obrázek 4.1 Čerpací soustrojí [3] 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  37  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

Čerpadlo se skládá ze statoru a rotoru (obrázek 4.2). Stator je sloţen z článků z šedé 

litiny s převaděči a tělesa výtlačného s připojovacím závitem nebo přírubou k připojení 

potrubí. Stator je staţen šrouby v jeden celek. 

Rotor je sloţen z hřídele a oběţných kol z mosazi. Kola jsou zajištěna pery a celek je 

staţen maticemi. Rotor čerpadla je uloţen v kluzných loţiscích. Hřídel v místě loţiska je 

opatřena pouzdry. Kluzné uloţení je mazáno čerpanou vodou. Přívodní kabel je přímo 

zavulkanizován k motoru a dodává se s čerpacím ústrojím v poţadované délce [3].  

 

 
Obrázek 4.2 Řez soustrojím [3] 
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K rozvodové síti se soustrojí připojí přes stykač s příslušným jištěním (obrázek 4.3) 

[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3 Jištění čerpacího soustrojí 

[3] 
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5. ANALÝZA RIZIK 

 

5.1 Definice 

 

V této kapitole jsou definovány pojmy, které budou následně pouţívány při vlastní 

analýze rizik [2]: 

 nebezpečí: potenciální zdroj poškození zdraví, 

 riziko: kombinace pravděpodobnosti výskytu poškození zdraví a závaţnosti tohoto 

poškození zdraví. Rizika můţou být rozdělena následovně: 

o riziko odstranitelné x neodstranitelné; 

o riziko přijatelné x nepřijatelné; 

o riziko významné x nevýznamné, 

 zbytkové nebezpečí: nebezpečí, které zůstává u zařízení na přijatelné hladině i      

po uskutečnění ochranných opatření, 

 posuzování rizika (analýza rizik): proces posouzení velikosti rizika (hladiny rizika) 

a jeho přijatelnosti pro zabezpečení ochrany a bezpečnosti,   

 hodnocení rizika vyţaduje různé činnosti, jejichţ cílem je minimalizace rizik 

spojených s existujícími nebo potencionálně existujícími nebezpečími. Obecně jej 

můţeme rozdělit na tyto čtyři následující kroky: 

o identifikace nebezpečí, 

o posuzování rizik spojených s jednotlivými nebezpečími, 

o hodnocení rizika a posuzování přijatelnosti rizika, 

o volba opatření – rozhodování o uplatnění dalších opatření k odstranění 

nebo sníţení rizika. 

 

5.2 Identifikace nebezpečí 

 

Při identifikaci nebezpečí je nutné zaměřit se jak na samotnou činnost zařízení, tak i   

na činnosti spojené se zařízením a moţnost nesprávného pouţívání [2]: 

 činnosti spojené se zařízením: 

o balení a doprava, balení/rozbalování, 
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o systémy instalace, 

o spuštění/uvedení do provozu, 

o seřizování, rozebírání, 

o výměna nástrojů, údrţba, opravy. 

 nebezpečí spojená s činnostmi zařízení: 

o mechanická, elektrická, tepelná nebezpečí, 

o nebezpečí vytvářená hlukem, vibracemi, 

o nebezpečí vytvářená materiálem, látkami, 

 identifikace činností spojených s předpokládaným pouţíváním zařízení a                

s předvídatelným nesprávným pouţitím: 

o musí být pokryty všechny fáze ţivotního cyklu zařízení, 

o předpokládané pouţívání zařízení musí být výrobcem uvedeno                   

v informacích pro pouţívání (návod na pouţívání). 

 

5.3 Posuzování rizika 

 

Pro posuzování rizik spojených s jednotlivými nebezpečími je moţné uplatnit jedno   

ze tří způsobů hodnocení [2]: 

 kvalitativní hodnocení – slovní vyjádření popisu různých stupňů pravděpodobnosti 

a důsledku v jednoduchých provozech nebo tam, kde chybějí číselné údaje; pouţití 

pro jednoduché stroje; 

 polokvantitativní hodnocení – kvalitativně popsané stupnici jsou přiděleny číselné 

hodnoty, jejichţ kombinací se určí stupeň ohroţení a výsledná hodnota rizika (tzv. 

bodová metoda);  

 kvantitativní hodnocení – pouţívá číselné údaje pravděpodobnosti (jedna událost 

na 100 000 cyklů, jeden úraz na milion odpracovaných hodin, atd.) a důsledku 

neţádoucího stavu (stupeň poškození zdraví, škoda v penězích, společenské a 

ekologické škody); pouţití pro přesné a důsledné hodnocení rizika při konstrukci 

strojů. 
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5.3.1 Princip metody FMEA 

 

FMEA je zkratka vytvořená z prvních písmen názvu Failure Mode and Effect 

Analysis, coţ znamená Analýza druhů a účinků vad.  

Princip této metody je zaloţen na kvantifikaci četnosti poruch, jejich závaţnosti a 

snadnosti jejich detekce [4]: 

 nejprve je třeba najít moţné poruchy a 

o určit následky těchto poruch a tyto ohodnotit podle závaţnosti, 

o určit příčiny těchto poruch a tyto ohodnotit podle častosti výskytu, 

o určit kontrolní mechanismy, jak těmto poruchám zabránit a toto ohodnotit 

podle pravděpodobnosti úspěchu těchto mechanismů zabránit určeným 

poruchám, 

 z těchto tří parametrů se pak vynásobením vypočítá tzv. koeficient rizika, jenţ nám 

po seřazení určí ty poruchy, na které je potřeba se zaměřit, 

 následně se pro stanovené poruchy stanový způsob, jak jim předejít a celá analýza 

se můţe znovu spustit – tentokrát k ohodnocení efektivnosti stanovených opatření 

zabránit poruše a nalezení nových rizikových poruch. 

 

5.3.2 Postup aplikace metody FMEA 

 

Před vlastní metodou je potřeba nejprve provést několik kroků. Jako první krok je 

nutné stanovit, co budeme analyzovat, např. kterou část výrobku, jakou část procesu. Pak 

jasně stanovit poţadavky na analyzovaný produkt. A nakonec je nutné svolat tým odborníků, 

kterých se daný analyzovaný produkt nějak dotýká, a kteří budou FMEA aplikovat. Je nutné, 

aby tento krok byl proveden pečlivě, pokud např. bude chybět při návrhu nového výrobku 

pracovník servisu, pak chybí velice cenný zdroj znalostí moţných problémů [4]. 

Následně se provede soupis všech moţných problémů, které mohou nastat (zde je 

moţné vyuţít metodu Brainstorming), do tabulky. Optimální je vyuţít nějakého nástroje, 

např. FMEA formuláře, kdy na kaţdý řádek se napíše jeden problém (tzv. Failure Mode). 

Nyní se ke kaţdému problému napíší následky tohoto problému. Pak se u kaţdého problému 

napíší moţné příčiny. Následně se pro kaţdý problém, jeho následky a příčinu připíše způsob, 

jak bude ošetřeno, aby byl takovýto problém odhalen, případně aby vůbec nenastal [4]. 
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Jakmile bude vše vypsáno v přehledné tabulce, určíme koeficienty [4]: 

 nejprve identifikujeme  následky poruch a podle závaţnosti přidělíme koeficient 

od 1 do 10-ti, kde 10 je nejhorší moţný (Tabulka 5.1), 

 

Stupeň Důsledek Popis důsledku 

1-2 Zanedbatelný Drobné poranění, zanedbatelná porucha zařízení 

3-4 Málo 

významný 

Lehký úraz, drobné poškození zařízení 

5-6 Významný Závaţnější úraz, závaţné poškození zařízení, finanční 

ztráty 

7-8 Kritický Těţký úraz, nemoc z povolání, rozsáhlé poškození zařízení, 

ztráty ve výrobě, velké finanční ztráty 

9-10 Katastrofický Smrtelný úraz, úplné zničení zařízení, nenahraditelné ztráty 

 

 

 následně budou ohodnoceny jednotlivé příčiny poruch a podle předpokládaného 

výskytu opět přidělen koeficient od 1 do 10-ti (Tabulka 5.2),  

Stupeň Pravděpodobnost Frekvence vzniku 

1-2 Velmi nízká Vznik je téměř vyloučen 

3-4 Nízká Vznik je málo pravděpodobný, ale moţný 

5-6 Střední Jev vznikne někdy 

7-8 Vysoká  Jev vznikne několikrát během ţivotního cyklu 

9-10 Velmi vysoká Jev vzniká velmi často 

 

 

 pak procházíme tzv. kontrolní mechanismy, které mají moţné problémy odhalit 

nebo jim předejít a těmto bude opět přidělen koeficient od 1 do 10-ti, kdy 

10 nejhorší moţný stav (Tabulka 5.3). 

 

 

Tabulka 5.1 Závaţnost nebezpečí 

Tabulka 5.2 Pravděpodobnost vzniku 
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Stupeň Snadnost odhalení Funkčnost současného mechanismu 

1-2 Okamţitá Riziko je téměř vyloučeno 

3-4 Dobrá Riziko je málo pravděpodobné, ale moţné 

5-6 Střední Jev můţe vzniknout někdy 

7-8 Špatná  Jev můţe vzniknout několikrát během ţivotního cyklu 

9-10 Nemoţná Jev můţe vzniknout velmi často 

 

 

Následně budou všechny koeficienty v daném řádku vynásobeny a výsledek je tzv. 

RPN číslo, které opět zapíšeme na daném řádku. Toto RPN číslo udává míru rizika daného 

problému. Jakmile jsou všechny řádky zpracované, nastává čas všechny RPN čísla vyhodnotit 

a určit ta, na která bude zaměřena pozornost. U těchto čísel doplníme opatření, která budou 

podniknuta pro minimalizaci moţnosti jejich výskytu. Pokud je FMEA dobře 

zdokumentovaná, lze ji vyuţít při návrhu dalších obdobných výrobků v budoucnu [4]. 

 

Hodnoty čísla RPN jsou podle své velikosti zařazena do čtyř skupin podle tabulky 5.4 

a případně k nim jsou vyţadována další příslušná opatření [2]. 

 

RPN Posouzení přijatelnosti Další kritéria bezpečnosti 

1-160 Riziko je přijatelné Zařízení je bezpečné, ţádná další opatření 

nejsou třeba 

161-320 Riziko je mírné Zařízení je bezpečné podmíněně – upozornění 

v návodu, kontrola 

321-480 Riziko je neţádoucí Zařízení je nebezpečné – nutné uplatnit 

ochranná opatření 

481-1000 Riziko je nepřijatelné Okamţité opatření – změna konstrukce 

 

 

 

 

 

Tabulka 5.3 Pravděpodobnost odhalení 

Tabulka 5.4 Hodnoty RPN čísla 
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5.4 Vlastní analýza rizik pro čerpací soustrojí 

 

5.4.1 Výběr nařízení vlády 

 

Pro ponorná čerpací soustrojí řady U s elektromotorem TU-85 byla vybrána 

následující nařízení vlády: 

 číslo 176/2008 Sb., o technických poţadavcích na strojní zařízení (2006/42/ES); 

 číslo 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na elektrická zařízení 

nízkého napětí (2006/95/ES); 

 číslo 616/2006 Sb., o technických poţadavcích na výrobky z hlediska jejich 

elektromagnetické kompatibility (2004/108/ES); 

Současně se tohoto výrobku netýkají tyto nařízení vlády: 

 číslo 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na jednoduché tlakové 

nádoby (87/404/EHS), neboť je v § 1, odstavci 2 uvedeno: Pro účely tohoto 

nařízení se za jednoduchou tlakovou nádobu (dále jenom ‚nádoba‘) povaţuje 

kaţdá svařovaná nádoba vystavená vnitřnímu tlaku většímu neţ 0,5 bar, určená    

na jímání určená na jímání vzduchu nebo dusíku; 

 číslo 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na tlaková zařízení 

(97/23/ES), neboť je v § 1, odstavci 3 j) uvedeno toto: Za tlaková zařízení se pro 

účely tohoto nařízení nepovaţují zařízení obsahující tělesa nebo strojní součásti, 

jejichţ dimenzování, volba materiálu a výrobní předpisy vycházejí především 

z poţadavků dostatečné pevnosti, tuhosti a stability s ohledem na statické a 

dynamické provozní účinky nebo jiná provozní kritéria a pro která není tlak 

významným konstrukčním činitelem. Mezi tato zařízení patří například motory, 

včetně turbín a spalovacích motorů, parní stroje, plynové nebo parní turbíny, 

turbogenerátory, kompresory, čerpadla a jejich ovládací zařízení.  

 

5.4.2 Výběr harmonizovaných norem 

  

V této kapitole bude uveden seznam harmonizovaných norem vztahující se                  

k danému čerpacímu soustrojí:  

 ČSN EN 809+A1; Kapalinová čerpadla a čerpací jednotky – Základní poţadavky 

na bezpečnost. Datum účinnosti 1.6.2010. 
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 ČSN EN 60335-1 ed. 2; Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - 

Bezpečnost - Část 1: Všeobecné poţadavky; Datum účinnosti 1.7.2007. 

 ČSN EN 55014-1 ed. 3; Elektromagnetická kompatibilita – Poţadavky na 

spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise; 

Datum účinnosti 1.7.2007 (datum ukončení 1. 9. 2012) 

 ČSN EN 55014-2; Elektromagnetická kompatibilita – Poţadavky na spotřebiče pro 

domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma 

skupiny výrobků; Datum účinnosti 1.10.1998 (datum ukončení 1. 5. 2012)  

 ČSN EN 61000-3-2 ed. 3; Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3–2: 

Meze– Meze pro emise proudu harmonických; Datum účinnosti 1.12.2006 (datum 

ukončení 1. 7. 2012) 

 ČSN EN 60204-1 ed. 2; Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - 

Část 1: Všeobecné poţadavky. Datum účinnosti 1.7.2007. 

 

5.4.3 Výběr a ohodnocení rizik 

  

Rizika spojená s ponorným čerpacím soustrojím byla vyhodnocena dle výše 

uvedených harmonizovaných norem, nařízení vlády a s pomocí zkušených pracovníků firmy 

Kovo Konice a to dle metody FMEA popsané v kapitole 5.3.1.  

Pokud bylo objeveno nové riziko, proti kterému nebylo dosud provedeno ţádné 

opatření, byl koeficient odhalení/prevence rizika stanoven automaticky jako nejhorší moţný. 

Faktor nebezpečnosti a faktor pravděpodobnosti výskytu byl určen standardně. 

V případě, ţe jiţ byly nějaké opatření pro sníţení rizika provedeny, je jejich 

předpokládaná účinnost zahrnuta ve faktoru odhalení/prevence rizika. 

Souhrn relevantních rizik společně s jejich ohodnocením je uveden v tabulce 5.5. 

Nebezpečí Specifikace 

nebezpečí 
Opatření Ověřování R P N RPN 

Mechanické 

nebezpečí 

Stlačení, 

rozdrcení 

Konstrukce - 

kryty 
Prohlídka 4 1 3 12 

Ztráta stability Konstrukce  
Kontrola při 

montáţi 
1 2 3 6 

Zdvihání 
Upozornění 

v návodu 

Prověrka 

dokumentace, 

prohlídka 

8 4 6 192 

  Tabulka 5.5 Souhrn rizik 
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Nebezpečí Specifikace 

nebezpečí 

Opatření Ověřování 
R P N RPN 

Mechanické 

nebezpečí 
Přeprava Není  

8 5 10 460 

Tepelné 

nebezpečí 

Vysoká teplota Konstrukce Kontrola správnosti 

umístění čerpadla 
7 2 5 70 

Materiály Materiál soustrojí Vhodný 

materiál 

Prověrka 

dokumentace 
4 2 5 40 

Porucha 

dodávky 

energie, 

zlomení 

části 

soustrojí 

Chyby v upnutí Konstrukce Prohlídka 4 3 6 72 

Smysl otáčení 

čerpadla 

Značení Kontrola při 

montáţi dle návodu 
3 3 3 27 

Neočekávané 

spuštění 

Upozornění 

v návodu 

Kontrola 

dokumentace 
5 3 6 90 

Speciální nářadí Upozornění 

v návodu 

Kontrola 

dokumentace 
3 4 4 48 

Hluk Hluk Není  2 9 10 180 

Elektrická 

nebezpečí 

Napájení Jistič Prověrka 

dokumentace, 

prohlídka 

9 3 3 81 

Zemnění Prověrka 

dokumentace, 

prohlídka 
4 2 4 32 

Elektromagnetic-

ká kompatibilita 

Typová 

zkouška 

Prověrka 

dokumentace 
3 3 2 18 

Porušený kabel Není  10 4 10 400 

 

 

5.4.4 Vyhodnocení rizik 

 

Z výsledku analýzy rizik vyplývá, ţe existují rizika, která jsou nebezpečná a je třeba je 

sníţit. Konkrétně se jedná o dvě neţádoucí a dvě mírná nebezpečí. 

První neţádoucí riziko je riziko spojené s přepravou výrobku. Nikde v návodu             

k obsluze, ani jinde, není uvedeno upozornění na tento proces. Vzhledem k tomu, ţe se můţe 

jednat aţ o několika set kilogramové čerpací soustrojí, můţe dojít při neopatrné manipulaci 

Tabulka 5.5 Souhrn rizik - pokračování 
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k závaţnému zranění. Jako vhodné opatření můţe slouţit poučení o manipulaci se soustrojím 

během transportu v návodu k obsluze v kapitole 5.2 Kontrola před zahájením instalace a 

viditelný štítek s upozorněním přímo na zabaleném soustrojí. Příklad poučení: Při transportu 

je nutné zajistit, aby bylo čerpací soustrojí umístěno vodorovně a bylo řádně mechanicky 

zajištěno proti možnému samovolnému pohybu. Návrh štítku je na obrázku 5.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhé neţádoucí riziko se týká kabelu, který přivádí elektrický proud k čerpacímu 

soustrojí. Během transportu nebo při montáţi můţe dojít k neúmyslnému poškození izolace a 

při uvádění čerpadla do chodu anebo při samotné činnosti čerpání můţe toto nebezpečí 

způsobit opět závaţná zranění aţ smrt. V návodu k obsluze je uvedeno, ţe kabel nesmí být 

namáhán tahem a nesmí být poškozen odřením, ale není uvedeno jak toto kontrolovat. Jako 

opatření můţe slouţit následující upozornění přidané do kapitoly 5.3 Instalace soustrojí: Před 

připojením čerpacího soustrojí k elektrické síti je nutná vizuální kontrola kabelu kvůli 

možnému mechanickému poškození a během montáže čerpacího soustrojí je třeba zajistit, aby 

k žádnému takovému poškození nedošlo. Pokud je kabel poškozen, není montáž možná. 

Jedno mírné riziko spočívá v manipulaci se soustrojím během montáţe. V návodu 

k obsluze je sice poznámka, ţe je při této činnosti třeba nutné zdvihadlo s potřebnou nosností, 

ale není zde přímo upozorněno na samotné nebezpečí. Jako opatření můţe opět slouţit 

upozornění v návodu k obsluze v kapitole 5.1 Montáţní zařízení: Při zdvihání, manipulaci a 

montáži  čerpacího soustrojí je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k úrazu z důvodu 

uvolnění soustrojí ze zdvihacího zařízení.  

Druhé mírné riziko je nebezpečí spojené s hlukem. Výrobce nemá nijak doloţeno, ţe 

splňuje limity vyzařování hluku. Nicméně je soustrojí určeno primárně pro čerpání kapaliny 

z úzkých a hlubokých vrtů, kde nehrozí ohroţení zdraví. Dle normy ČSN EN 809 by však měl 

výrobce prokázat akustickou hladinu hluku zkouškou podle normy EN ISO 20361.    

Ostatní nebezpečí jsou v pásmu přijatelných. Je to buď z důvodu malé 

pravděpodobnosti vzniku, malého nebezpečí, nebo díky dobrý opatřením. U elektrických 

POZOR 
 

Při transportu je nutné umístit čerpací 

soustrojí vodorovně a řádně zajistit 

proti samovolnému pohybu. 

Obrázek 5.6 Upozornění na nebezpečí při transportu 
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nebezpečí jde jednak o pouţití vhodného jištění, ale také o poţadavek, aby elektroinstalaci 

soustrojí zapojoval odborník, který má osvědčení alespoň dle §6 vyhlášky 50/78 Sb.  

Přehled rizik společně s jejich budoucím moţným RPN ohodnocením je v tabulce 5.7. 

Jak je vidět, tak po provedeních příslušných dodatečných bezpečnostních opatřeních je 

výrobek bezpečný. 

 

Specifikace 

nebezpečí 
Opatření Ověřování R P N RPN 

Porušený kabel 
Upozornění v 

návodu 

Prověrka dokumentace, 

prohlídka 
10 4 4 160 

Hluk Konstrukce 
Zkouška dle EN ISO 

20361 
2 9 4 72 

Přeprava 
Upozornění v 

návodu 

Prověrka dokumentace, 

prohlídka 
8 6 4 192 

Zdvihání 
Upozornění v 

návodu 

Prověrka dokumentace, 

prohlídka 
8 4 5 160 

 

 

V tabulce 5.8 jsou uvedeny rizika, která nebyla uvaţována společně s důvody, proč se 

tak stalo. 

 

Riziko  Důvod nezařazení 

Výron vysokotlaké kapaliny Čerpadlo z principu konstrukce není tlakové 

Vymrštění převodových částí Konstrukčně není moţné 

Elektrostatický jev Konstrukčně není moţné – neustále ponořeno ve vodě 

Vnější vlivy el. zařízení Ţádné jiné el. zařízení nejsou v nejbliţším okolí 

uvaţována 

Vibrace Čerpadlo umístěno v úzkém a hlubokém vrtu, vibrace 

vyzařované do okolí jsou minimální 

Nebezpečné kapaliny Čerpadlo určené pro vodu o daném pH 

 Tabulka 5.8 Souhrn nezapočítávaných rizik 

neuvaţovaných rizikasneuvaţovaných rizik 

Tabulka 5.7 Závaţná rizika po zavedení nových bezpečnostních opatření 
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Riziko  Důvod nezařazení 

Poţár, výbuch Čerpadlo určeno pro vodu 

Špatně zvolená ergonomie Signální prvky a ovladače nejsou součástí soustrojí 

Zpětné proudění Čerpadlo je neustále ponořeno, nehrozí chod ‚na sucho‘ 

Pomocné potrubí Není součástí dodání  

Měřicí přístroje Měřicí přístroje nejsou součástí zařízení 

Obtok, regulační ventil aj.  Ţádné takové bezpečnostní prvky nejsou součástí zařízení 

Nebezpečné plyny Pohon elektromotorem, nikoli spalovacím motorem 

 

 

Kompletní tabulka se všemi riziky pro výrobce je uvedena v příloze číslo 1. 

 

5.4.5 Návrh prohlášení ES o shodě 

 

Návrh na nové prohlášení o shodě je uveden v příloze číslo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5.8 Souhrn nezapočítávaných rizik - pokračování 
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6. ZÁVĚR 

 

V této práci byl rozebrán nový přístup a globální koncepce a jejich vliv na proces 

posuzování shody. Dále byl tento proces popsán, byly uvedeny moduly, které se                    

při posuzování shody pouţívají a byly uvedeny pravidla o označování CE. 

V praktické části bylo z hlediska základní konstrukce a funkce uvedeno ponorné 

čerpací soustrojí řady U s elektromotorem TU-85. Pro tento výrobek byla také provedena 

analýza rizik a to pomocí metody FMEA. Čtyři konkrétní rizika vyšla jako nevyhovující 

současnému stavu. Dvě byla mírná a dvě neţádoucí. Jednalo se o nebezpečí spojené 

s transportem soustrojí a se zdvihání a manipulaci při montáţi z hlediska mechanického. 

Oboje je moţné řešit příslušným upozorněním v návodu k obsluze. Dále pak nebezpečí 

zahrnující hluk, které vyţaduje prokázání bezpečné akustické hladiny hluku a to formou 

zkoušky. Poslední nebezpečí spočívá v moţnosti mechanického poškození kabeláţe při 

montáţi a nedostatečném. Opět stačí doplnit návod k obsluze o varování. Po doplnění 

chybějících opatření je moţno vydat ES prohlášení o shodě, jehoţ návrh je v příloze číslo 2 

této práce uveden. 
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Příloha číslo 1: Tabulka rizik 
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Příloha číslo 1: Tabulka rizik - pokračování 
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Příloha číslo 2: Návrh ES prohlášení o shodě 

                                                                                          Ev. č. : K 002/03 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 

 

Výrobce: KOVO KONICE, výrobní druţstvo IČO: 00208116 

  ul. 9. května 11     DIČ: CZ00208116 

  798 52 Konice 

  Czech Republic 

 

Výrobek: ponorná čerpací soustrojí typu U (UVN,  A-UBA, UBG, UBX) 

s elektromotorem TU-85 
 

Výrobek je ve shodě s následujícími předpisy a normami: 

 

• Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. 

• Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. 

• Nařízení vlády č. 616/2006 Sb.  

• ČSN EN 809+A1  

• ČSN EN 60335-1 ed. 2  

• ČSN EN 55014-1 ed. 3  

• ČSN EN 55014-2  

• ČSN EN 61000-3-2 ed. 3 

• ČSN EN 60204-1 ed. 2 

 

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 zákona č. 22/1997 Sbírky     

odstavec (3) písmeno a). 

 

Tímto na svou výlučnou odpovědnost prohlašuje, ţe výše uvedený výrobek je za 

podmínek obvyklého a určeného pouţití bezpečný. Byla přijata opatření, které 

zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a 

se základními poţadavky výše uvedených nařízení vlády. 

Ponorná čerpadla jsou určena k čerpání čisté i uţitkové vody, zejména k 

hlubinnému čerpání z úzkých vrtů a studní. 

      

         

        (datum a místo vydání)                                                      Jaroslava Poláková 

                                                                                       předseda KOVO KONICE, v. d. 

 


