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Základní informace o posuzování
shody u telekomunikačních koncových
zařízení
Výňatek z informace ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU (ČTÚ) – podrobné informace a
výklady naleznete na
http://www.ctu.cz/main.php?pageid=2http://www.ctu.cz/main.php?pageid=116
•

•

Prohlášení o shodě může od 1. 4. 2004 vydávat výrobce (bez ohledu na to, zda má sídlo v ČR,
v jiných zemích EU nebo
mimo EU) nebo jeho
zmocněný zástupce /
dovozce do zemí EU.
Prohlášení o shodě je
možno vydat na základě předepsané technické dokumentace stanovené v NV č. 426 (popis
zařízení, schémata, výkresy, zkušební protokoly). Český telekomunikační úřad již od 1. 5. 2004
neplní úkoly autorizované osoby.
Každé zařízení musí být pro uvedení na trh v České republice opatřeno těmito náležitostmi:

1. Údaje o způsobu použití zařízení na obalu výrobku a v návodu k použití (u rádiových
zařízení zpravidla údaj, zda v ČR a ve kterých dalších zemích EU je lze provozovat na základě
individuálního povolení / generální licence; u telekomunikačních koncových zařízení údaj, ke
kterým rozhraním veřejných telekomunikačních sítí je zařízení možno připojit).
2. Značka shody “CE” na výrobku:
3. Číslo typu, číslo výrobní uvedené série nebo výrobní číslo a jméno výrobce nebo osoby
odpovědné za uvedení přístroje na trh uvedené na výrobku.
4. Kopie originálního Prohlášení o shodě (rozumí se včetně kopie podpisu toho, kdo
Prohlášení vydal) u každého výrobku; pokládá se za přípustné řešit požadavek, aby uživatel měl
k tomuto Prohlášení přístup, například tím, že Prohlášení bude umístěno na webovou stránku
výrobce a v návodu k použití bude uvedena adresa této stránky.
5. Vyjádření o shodě v češtině u každého výrobku, které může být součástí návodu k použití;
příklad tohoto vyjádření „[Jméno výrobce] tímto prohlašuje, že [typ zařízení] je ve shodě se
základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
(resp. Směrnice 1999/5/ES ).“
6. Návod k obsluze v českém jazyce s údaji o způsobu použití zařízení (viz bod 1).
Zařízení uvedená na trh před 1. 5. 2004
Od 1. 5. 2004 mohou být na trh v ČR, který je společným trhem EU, uváděna pouze zařízení s výše
uvedenými náležitostmi (značka CE, posouzení shody). Rozhodnutí o schválení (vydávané do 31. 3.
2003) ani posouzení shody spojené se značkou CCz (vydávané do 30. 4. 2004) není dostačujícím
podkladem pro uvádění zařízení na trh. Výrobky s těmito náležitostmi, které byly uvedeny na trh před
1. 4. 2004 (rozumí se vždy konkrétní výrobky, ne typy výrobků), však mohou i nadále být prodávány,
uváděny do provozu (připojovány) a provozovány v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných
dokumentech, vydaných do 30. 4. 2004, a přiložených k výrobku (Rozhodnutí o schválení, Prohlášení
o shodě), pokud není právním předpisem stanoveno jinak. Seznam schválených zařízení naleznete ve
vyhledávací databázi ČTÚ http://www.ctu.cz/main.php?pageid=12

