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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2016

o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
při jejich dodávání na trh

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených vý-
robků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na
elektrická zařízení určená pro používání v určitých
mezích napětí, které musí splňovat při uvedení na
trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh
a způsob posuzování shody.

(2) Toto nařízení se vztahuje na elektrická za-
řízení určená pro použití v rozsahu jmenovitých na-
pětí pro střídavý proud od 50 do 1 000 V a pro stej-
nosměrný proud od 75 do 1 500 V (dále jen „elek-
trická zařízení“).

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rá-
diové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k to-
muto nařízení.

§ 2

Technické požadavky na elektrická zařízení

Základními technickými požadavky na elek-
trická zařízení jsou základní požadavky bezpečnost-
ních zásad pro elektrická zařízení určená pro použí-
vání v určitých mezích napětí stanovené v příloze č. 1
k tomuto nařízení. Splnění základních technických
požadavků se prokazuje posuzováním shody.

§ 3

Dodávání na trh

Na trh lze dodávat jen elektrická zařízení, která
jsou vyrobena v souladu se správnou praxí z hlediska

technické bezpečnosti a která, za předpokladu, že
jsou správně instalována, udržována a užívána
k účelu, pro který byla vyrobena, neohrožují zdraví
a bezpečnost osob, domácí zvířata nebo majetek.

§ 4

Výrobce

(1) Výrobce před uvedením elektrických zaří-
zení na trh zajistí, aby tato zařízení byla navržena
a vyrobena v souladu se základními technickými po-
žadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto naří-
zení, vypracuje technickou dokumentaci uvedenou
v příloze č. 3 k tomuto nařízení a provede nebo ne-
chá provést postup posuzování shody stanovený
v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Pokud byl soulad elektrického zařízení se
základními technickými požadavky stanovenými
v příloze č. 1 k tomuto nařízení prokázán postupem
posuzování shody, vypracuje výrobce EU prohlášení
o shodě a podle § 12 umístí označení CE.

(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci
a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení
elektrického zařízení na trh.

(4) Výrobce zajistí, aby byly zavedeny takové
postupy, prostřednictvím kterých sériově vyráběné
výrobky budou ve shodě s požadavky stanovenými
tímto nařízením, a to i v případech kdy dojde ke
změnám návrhu nebo parametrů elektrického zaří-
zení nebo ke změnám harmonizovaných norem uve-
dených v § 10 odst. 1 písm. a), mezinárodních no-
rem uvedených v § 10 odst. 1 písm. b), českých tech-
nických norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. c)
nebo jiných dokumentů, které předepisují technické
požadavky, které má elektrické zařízení splňovat
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh.



(dále jen „technická specifikace“), na jejichž základě
se shoda elektrického zařízení prohlašuje.

(5) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků
elektrických zařízení dodaných na trh a jiná po-
třebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům,
která elektrické zařízení představuje, vzhledem k vý-
robcem stanovenému účelu použití. Výrobce pro-
vádí tyto zkoušky a šetření v rozsahu potřebném
pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Vý-
robce vede evidenci stížností, nevyhovujících elek-
trických zařízení a zařízení, která stáhl z oběhu,
a průběžně o těchto činnostech informuje distribu-
tory.

(6) Výrobce zajistí, aby bylo na elektrických
zařízeních, která uvedl na trh, uvedeno číslo typu
či dávky nebo sériové číslo nebo jiný prvek umož-
ňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to
velikost nebo povaha elektrického zařízení ne-
umožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena
na jeho obalu nebo v dokladu přiloženém k elektric-
kému zařízení.

(7) Výrobce dále uvede na elektrickém zařízení,
nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu
přiloženém k elektrickému zařízení své jméno nebo
obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku,
a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat.
Adresa pro doručování musí být adresou místa, na
kterém lze výrobce skutečně zastihnout. Kontaktní
údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném
konečným uživatelům a orgánu dozoru.

(8) Výrobce zajistí, aby byly k elektrickému za-
řízení přiloženy návody a bezpečnostní informace
v českém jazyce. Tyto návody, bezpečnostní infor-
mace a jakákoli označení musí být jasné, srozumi-
telné a snadno pochopitelné.

§ 5

Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlá-
šení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby
orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení elektric-
kého zařízení na trh.

§ 6

Dovozce

(1) Dovozce před uvedením elektrického zaří-

zení na trh zajistí, aby výrobce provedl postup po-
suzování shody, vypracoval technickou dokumen-
taci, umístil na elektrické zařízení označení CE, při-
ložil k němu požadované doklady a splnil poža-
davky stanovené v § 4 odst. 6 a 7.

(2) Dovozce uvede na elektrickém zařízení,
nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu
přiloženém k elektrickému zařízení své jméno nebo
obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku,
a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat.
Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumi-
telném konečným uživatelům a orgánu dozoru.

(3) Dovozce zajistí, aby byly k elektrickému
zařízení přiloženy návody a bezpečnostní informace
v českém jazyce.

(4) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků
elektrických zařízení dodávaných na trh a jiná po-
třebná šetření, je-li to vhodné vzhledem k rizikům,
která elektrické zařízení představuje. Dovozce pro-
vádí tyto zkoušky a šetření v rozsahu potřebném pro
potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Do-
vozce vede evidenci stížností, nevyhovujících elek-
trických zařízení a elektrických zařízení, která stáhl
z oběhu, a průběžně o těchto činnostech informuje
distributory.

(5) Dovozce po dobu 10 let od uvedení elek-
trického zařízení na trh uchovává kopii EU prohlá-
šení o shodě pro potřeby orgánu dozoru a zajišťuje,
že orgánu dozoru může být na požádání předložena
technická dokumentace.

§ 7

Distributor

Distributor před dodáním elektrického zařízení
na trh ověří, zda

a) elektrické zařízení nese označení CE,

b) jsou k elektrickému zařízení přiloženy požado-
vané doklady a návody a bezpečnostní informa-
ce v českém jazyce a

c) výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky
stanovené v § 4 odst. 6 a 7 a § 6 odst. 2.

§ 8

Doba pro identifikaci hospodářského subjektu

Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání
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elektrického zařízení na trh uchovává údaje, pomocí
kterých lze na žádost orgánu dozoru určit hospodář-
ský subjekt, který mu elektrické zařízení dodal nebo
kterému jej dodal.

§ 9

Postup posuzování shody

Postupem posuzování shody elektrického zaří-
zení je interní řízení výroby (modul A) stanovené
v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 10

Předpoklad shody

(1) Pokud je elektrické zařízení ve shodě s

a) harmonizovanými normami2) nebo jejich
částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úřed-
ním věstníku Evropské unie,

b) bezpečnostními ustanoveními mezinárodních
norem stanovených Mezinárodní elektrotech-
nickou komisí (IEC), pokud normy podle pís-
mene a) nebyly dosud vytvořeny a zveřejněny
a pokud byla tato bezpečnostní ustanovení
Evropskou komisí zveřejněna, nebo

c) bezpečnostními ustanoveními českých technic-
kých norem, pokud neexistují technické normy
podle písmene a) nebo b),

má se za to, že je ve shodě se základními technickými
požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto na-
řízení, na které se tyto normy nebo jejich části vzta-
hují.

(2) Úřad pro technickou normalizaci, metrolo-
gii a státní zkušebnictví zveřejní ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zku-
šebnictví informaci o normách podle odstavce 1
písm. b) a c).

§ 11

EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění
základních požadavků stanovených v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

(2) EU prohlášení o shodě se vypracuje podle
vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
Prohlášení obsahuje údaje stanovené v modulu A
uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení a musí
být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se
přeloží též do jazyka nebo jazyků požadovaných
členským státem Evropské unie, v němž se elektrické
zařízení uvádí nebo dodává na trh.

(3) Pokud se na elektrické zařízení vztahuje
více harmonizačních předpisů Evropské unie stano-
vujících vypracování EU prohlášení o shodě, vypra-
covává se jediné EU prohlášení o shodě s odkazy na
všechny tyto předpisy, podle nichž byla posuzována
shoda, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné
EU prohlášení o shodě může mít podobu složky
tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotli-
vým předpisům.

§ 12

Umisťování označení CE

Označení CE, které se umisťuje před uvedením
elektrického zařízení na trh, se umístí na elektrické
zařízení nebo jeho výrobní štítek. Pokud to vzhle-
dem k povaze elektrického zařízení není možné
nebo odůvodněné, umístí se na obal a průvodní do-
kumenty.

§ 13

Formální nedostatky

Za formální nedostatek se považuje, pokud

a) označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30
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 kte-
rým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 nebo
s § 12,

b) označení CE nebylo umístěno,

c) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,
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2) Článek 2 bod 1. písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 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 roz-
hodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.



d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno
v souladu s tímto nařízením,

e) technická dokumentace chybí nebo je neúplná,

f) informace stanovené v § 4 odst. 7 nebo v § 6
odst. 2 chybějí nebo jsou nesprávné nebo ne-
úplné, nebo

g) nebyl splněn jiný administrativní požadavek
uvedený v § 4 nebo v § 6.

§ 14

Přechodné ustanovení

Elektrická zařízení splňující požadavky stano-
vené nařízením vlády č. 17/2003 Sb. mohou být na-

dále dodávána na trh, pokud byla uvedena na trh
před 20. dubnem 2016.

§ 15

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na elektrická zařízení nízkého
napětí, se zrušuje.

§ 16

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb.
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