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K A P I T O L A  3

Označení CE

  249.  

Článek 10(1)
1. Označení shody CE sestává z iniciál �CE�. Vzor označení, který se má pou�ít, je uveden
v příloze III.

250.
V článku 10 jsou uvedeny praktické údaje o označení CE.

Označení CE má pouze jeden význam: shoda s evropskými směrnicemi �nového
přístupu�! Nemů�e být pou�ito pro obchodní účely, poněvad� v�echny dotčené výrobky musí
být opatřeny tímto označením a ostatní výrobky nemusí. Označení CE není značkou původu.
Označení CE neznamená �vyrobeno v EHS�.

Vzor uvedený v příloze III nesmí být �ádným způsobem zdeformován (např. pou�itím
le�atého písma, dynamickým nebo jiným vizuálním obrazem).

NB (dobře si v�imni!) � Bezpečnostní součásti nesmějí být podle směrnice pro strojní
zařízení opatřeny označením CE.

251.
Článek 10(2)

2. Strojní zařízení musí být zřetelně a viditelně opatřeno označením CE, a to v souladu
s bodem 1.7.3 přílohy I.

252.
V odstavci 2 se uvádí, �e onačení musí být odli�né od ostatních nápisů na strojním

zařízení a musí být dostatečně velké, aby bylo jasně viditelné (skutečný rozměr závisí na
velikosti strojního zařízení).

253.
Článek 10(3)

3. Je zakázáno opatřovat strojní zařízení označeními, která by mohla třetí osoby uvést
v omyl, pokud jde o význam a tvar označení CE. Strojní zařízení mů�e být opatřeno jakýmkoli
jiným označením, pokud tím nebude sní�ena viditelnost a čitelnost označení CE.

254.
V odstavci 3 není zakázáno připojování dal�ích značek, například logo výrobce,

volitelná značka jakosti apod., av�ak jsou zakázány značky, jejich� tvar nebo význam by mohl
být zaměněn s označením CE. Toto dobrovolné označení se nesmí odvolávat na hlediska,
která jsou pokryta směrnicí.
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V evropských právních předpisech existují rovně� povinné značky, které budou
ponechány vedle označení CE, např. značka pro prostředí s nebezpečím výbuchu, hluk
stavebního zařízení apod.

Samotné strojní zařízení musí být opatřeno označením CE. Směrnice poskytuje výjimku
pro příslu�enství pro zdvihání, včetně součástí, např. kabely a lana. Takové výrobky nemohou
být označeny. Výrobce smí uvést údaje na �títku nebo na jiném prostředku trvale upevněném
na příslu�enství63).

255.

Článek 10(4)

4. Bez dotčení článku 7:

(a) jestli�e členský stát shledá, �e výrobek byl neoprávněně opatřen označením CE, je
výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem ve Společenství povinen uvést
výrobek do souladu s ustanoveními týkajícími se označení CE a zamezit dal�ímu
poru�ování předpisů za podmínek stanovených tímto členským státem;

(b) jestli�e neshoda trvá, musí členský stát učinit ve�kerá příslu�ná opatření k omezení nebo
zákazu uvádění daného výrobku na trh nebo musí zajistit jeho sta�ení z trhu v souladu
s postupem podle článku 7.

256.

Označení CE je vyhrazeno pro výrobky, pro ně� platí směrnice, která toto označení
po�aduje. Označení výrobků, kterých se netýká směrnice �nového přístupu�, např. součásti
nebo podsestavy podle čl. 4 odst. 2, mů�e být pova�ováno za nepřípustné a nevhodně pou�ité
označení a tudí� za vá�něj�í přestupek.

                                                
63) Viz po�adavek 4.3.2 v příloze I.


