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Vážený pane, 
 
reagujeme tímto na Váš podnět podaný dne 24.3.2009, ve kterém žádáte o prověření, zda výrobce -  
společnost ZAHAS s.r.o., Trnávka 36, 751 31 Lipník nad Bečvou VII, provedla posouzení shody 
výrobku uváděného na trh pod obchodním názvem „Vícevrstvý zásahový oblek ZAHAS 
ECONOMY“, podle platné legislativy. Ve svém podnětu vznášíte pochybnost, že výrobek 
„Vícevrstvý zásahový oblek ZAHAS ECONOMY“,  vyráběný firmou ZAHAS s.r.o., Lipník nad 
Bečvou VII - Trnávka 36, ve shodě s harmonizovanou českou technickou normou ČSN EN 469 - 
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče a s posouzením 
shody deklarovaným certifikátem č. 02 09 88 T/NB, nebyl nikdy posouzen notifikovanou osobou,  
jelikož  dle Vašeho zjištění výše uvedený certifikát byl vystaven na jiný zásahový oblek s 
označením ZAHAS IV, a že je zde tímto důvodné podezření, že došlo ke zneužití certifikátu k 
jinému výrobku a ke zneužití označení CE. 
 
Šetřením Vašeho podnětu bylo zjištěno, že společnost ZAHAS s. r. o., Lipník nad Bečvou VII - 
Trnávka 36 je výrobcem předmětného výrobku. Z Vámi předložených podkladů a kontrolou u 
výrobce bylo zjištěno, že předmětný výrobek je výrobkem stanoveným ve smyslu ust. § 12 odstavec 
1 písmeno a) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, na který se vztahují základní požadavky 
nařízení vlády č. 21/2003 Sb. v platném znění.  
Ve smyslu ust. § 13 odst. 7 zákona 22/1997 Sb. v platném znění a ust. § 3 odst. 4 nařízení vlády 
21/2003 Sb., v platném znění bylo po výrobci požadováno předložit k předmětnému výrobku 
doklady o posouzení shody, které zahrnují soubor technické dokumentace, ES prohlášení o shodě a 
ES certifikát přezkoušení typu, včetně dokladů zvoleného postupu posouzení shody ve smyslu ust. § 
3 odst. 3 nařízení vlády 21/2003 Sb., v platném znění. 
 
Společnost ZAHAS s.r.o., Lipník nad Bečvou VII - Trnávka 36 na vyžádání nedoložila 
k předmětnému výrobku výše požadované doklady o posouzení shody výrobku. Byl předložen 
pouze certifikát o ES přezkoušení typu č. 02 09 88 T/NB ze dne 23.9.2002 na ochranný oděv pro 
hasiče typ ZAHAS IV vydaný notifikovanou osobou č. 1023 spolu se závěrečným protokolem pod 
č. j.: 72330310/02/A vydaným na ochranný oděv na hasiče typ: ZAHAS IV. Dále bylo předloženo 
prohlášení o shodě, které nemělo požadované náležitosti stanovené přílohou č. 4 nařízení vlády 
21/2003 Sb., v platném znění. 
 



Společnost ZAHAS s.r.o., Lipník nad Bečvou VII - Trnávka 36 v postavení výrobce uvedla na trh 
stanovený výrobek, který nesplňoval základní požadavky stanovené v ust. § 8 odst. 2, § 3 odst. 1, 3 
nařízení vlády 21/2003 Sb., v platném znění  a přílohy č. 3, 4 téhož nařízení vlády, čímž porušila 
ustanovení § 13 odst. 1, 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném 
znění a naplnila tím skutkovou podstatu ustanovení § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, v platném znění, když uvedla na trh stanovený výrobek s 
neoprávněným stanoveným označením a dokumentem. Tento nedostatek bude s uvedenou 
společností  řešen v kompetenci České obchodní inspekce. 
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