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Odpověď na dotaz 
 
 
Vážený pane, 
 
děkujeme za Váš dotaz. V rámci výrobků, které spadají do kategorie osobních ochranných 
prostředků a musejí tedy splňovat požadaky nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „nařízení vlády“), a jsou tedy 
označeny stanoveným označením CE, ukládá nařízení vlády v příloze II oddílu 1. bodu 1.4 
povinnost výrobci při uvedení osobního ochranného prostředku na trh vydat a poskytnout 
pokyny (např. chápeme jako návod k použití), podrobnosti k obsahu těchto pokynů viz bod 
1.4. Výrobek tedy má být doprovázen těmito informacemi a tyto informace musí být přesné a 
srozumitelné a musí být vyhotoveny minimálně v jazyku členského státu Evropské unie, do 
kterého je osobní ochranný prostředek určen. 
 
Průvodní dokumentaci a označování výrobků u nestanovených výrobků (výrobky bez 
označení CE) pak řeší § 4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o 
změně některých zákonů. Dále je také možné odkázat na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, § 9 Informační povinnosti, kdy je prodávající povinen řádně informovat 
spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o 
způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití 
nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s 
ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby 
tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Dana Manová 
Odbor metodiky a podpory kontroly 
 
 
 

Vážený pan 
Ing. Mojmír Klas, CSc. 
Štramberská 1127/28 
742 21 Kopřivnice 
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