
Zveřejňování odkazů na harmonizované normy podle Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků 

 

Právní předpisy upravující zveřejňování odkazů na harmonizované normy podle 

Směrnice 2001/95/ES  
 

Podle čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti 

výrobků Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství odkazy na evropské 

normy splňující požadavky směrnice.  
 

Čl. 3 směrnice pak stanoví, že členské státy zveřejní odkazy na  vnitrostátní normy, které 

přejímají evropské normy, na něž v souladu s článkem 4 zveřejnila Komise odkazy v Úředním 

věstníku Evropských společenství.  

 

Tuto povinnost pro členské státy pak transponoval zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti 

výrobků a o změně některých zákonů v § 3 odst. 4 tak, že bezpečnost výrobku se posuzuje podle 

české technické normy, která přejímá příslušnou evropskou normu, na níž zveřejnila Komise 

Evropských společenství odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství podle čl. 4 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a tento odkaz byl zveřejněn ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (odkaz v poznámce pod 

čarou na § 4a odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb.). 

Podle znění § 4a odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje ve 

Věstníku Úřadu odkaz na evropskou normu uveřejněnou podle čl. 4 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků Komisí Evropského 

společenství v Úředním věstníku Evropských společenství, která splňuje podmínky této 

směrnice. 

 

Plnění této povinnosti  

Z  průzkumu Věstníků ÚNMZ a informací o normách ČSN dostupných v databázi Seznam ČSN  

přístupných na webu ÚNMZ je patrné, že povinnost Úřadu v posledních letech není plněna.  

Evropská komise publikovala 9. 10. 2015 Sdělení Komise 2015/C 335 v rámci provádění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků 

„Zveřejnění názvů a odkazů evropských norem v rámci směrnice“. Toto sdělení obsahuje 

odkazy na téměř 70 evropských norem splňujících podmínky uvedené směrnice. Jsou zde jak 

evropské normy dřívějšího data vydání, které byly poprvé zveřejněny v Úředním věstníku 

Evropských společenství v letech 2004 až 2006. Tyto normy byly oznámeny ve Věstníku 

Úřadu. 

 

Evropské normy, které byly poprvé oznámeny v Úředním věstníku Evropských společenství 

v roce 2009 a později již nebyly ve Věstníku Úřadu oznámeny, s výjimkou 2 norem na cigarety, 

kvůli kterým bylo v listopadu 2011 vydáno mimořádné číslo Věstníku.  

 

Údaje týkající se harmonizace norem ČSN přejímajících tyto evropské normy, které jsou 

uvedené v Seznamu ČSN v detailních informacích, jsou v řadě případů zavádějící, buď chybí, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32001L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32001L0095


nebo jsou chybné. Například  ČSN EN 581-1:2006 Venkovní nábytek …. má v informacích 

Seznamu ČSN uvedenu harmonizaci ve Věstníku Úřadu č. 6/2008. Tato informace však 

neodpovídá skutečnosti. V Úředním věstníku byla převzatá EN 581-1 prvně zveřejněna dne 22. 

7. 2006, v ČR odkaz na tuto EN zveřejněn nebyl.  

Pro ilustraci: 

Detailní informace o produktu 

Typ produktu Česká technická norma (ČSN) 

Označení zákl. dokumentu ČSN EN 581-1  

Změna/oprava/svazek  

Třídicí znak 913010 

Katalogové číslo 76404 

Název dokumentu 
Venkovní nábytek - Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití - Část 1: 

Základní bezpečnostní požadavky 

Anglický název 
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: 

General safety requirements 

Datum vydání 1.8.2006 

Datum ukončení platnosti  

Datum účinnosti 1.9.2006 

Věstník vydání (měs/rok) 8/06 

Věstník zrušení  

Způsob vydání samostatně tiskem 

Způsob převzetí originálu překlad 

Bude přeložena Ne 

Použité jazyky česky 

ICS kódy 
97.140 - Nábytek 

 

Subsektor  

Deskriptory  

Klíčová slova  



Harmonizace 

Legislativa Typ 
Označení 

EN 

Rok 

vydání 

Věstník 

harm. 

Věst. zruš. 

harm 

102/2001 
Harmonizovaná i určená - 

kombinace 
EN 581-1  2006 200806 0 

 

Zapracované dokumenty 

Označení Rok vydání 

EN 581-1 2006 

 

Změny  

Opravy  

Nahrazuje dokumenty 
Katalogové číslo Označení Rok vydání 

54966 ČSN EN 581-1  1998 

 

Byla nahrazena dokumenty  

Anotace 
ČSN EN 581-1 Tato norma udává všeobecné bezpečnostní požadavky pro venkovní 

sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití. Nevztahuje se na snímatelné 

čalounění, přehozy a stabilně zabudovaný nábytek. 
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