
BEZPEČNOST HRAČEK
Směrnice 2009/48/ES a NV 86/2011 Sb.

ING. LUDMILA ANTOŠOVÁ 



TÉMATA PŘEDNÁŠKY

uplatňování směrnice v praxi

− posouzení rizik (součást technické dokumentace)
− vymezení pojmu „ Typ“
− doporučená věková hranice
− kategorizace hraček – co je a není hračka

základní požadavky na hračky  x  normativní podpora

− aktuální změny směrnice 
− harmonizované normy
− související předpisy a dokumenty

balení, značení hraček, doprovodné texty na hračkách

− ES prohlášení o shodě



SMĚRNICE 2009/48/ES (TSD) A NV 86/2011SB.

TSD - Bezpečnosti hraček:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze 
dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (dále jen TSD); 
změna 2012/7/EU s účinností od 20.7.2013

Nařízení vlády č.86/2011
Do českého legislativního rámce byla TSD zapracována 
jako NV, kterým se stanoví technické požadavky na 
hračky (dále jen NV);
změna 24/2013 s účinností od 20.7.2013



TSD 2009/48/ES,  NV 86/2011 SB.
VYMEZENÍ POJMU „HRAČKA“

dle TSD: 
„Směrnice se vztahuje na výrobky navržené nebo určené 
výlučně či nevýlučně ke hraní dětem mladším 14 let“

dle NV:  
„Ve smyslu nařízení se za hračku považuje výrobek navržený 
nebo určený hraní dětem mladším 14 let, včetně výrobku 
navrženého nebo určeného vedle hraní i k dalším účelům“



POSOUZENÍ NEBEZPEČÍ:
součást technické dokumentace

Před uvedením hračky na trh provedou výrobci 
analýzu všech nebezpečí:
− chemických,
− fyzikálních, 
− mechanických, 
− elektrických,
− souvisejících s hořlavostí,
− souvisejících s hygienou,
− souvisejících s radioaktivitou
která může tato hračka představovat a posouzení 
možné expozice těmto nebezpečím. 

Analýza rizik, se provádí především ve fázi návrhu hračky a je součástí 

technické dokumentace, kterou zpracovává výrobce



Hračka pro 

děti do 3 let

Textilní 

hračka?

ano

NO

NO OK

Obsahuje 

mechanismus..

ano

NO

Pozor – hračka má být 

čištěna, nutno přiložit 

návod na údržbu!

Pozor- hračka může 

být namočena, nutno 

přiložit návod na 

údržbu!ano

Pozor- hračka má být čištěna, 

nutno přiložit návod na údržbu!

POSOUZENÍ RIZIK
Posouzení požadavků na čištění



POSOUZENÍ RIZIK
Posouzení mikrobiologické kontaminace

Obsahuje hračka 

ořechy, pecky apod., 

nebo jiné kapalné 

látky?

Poznámka: NB přijali dokument 

„Protokol č.2 o požadavcích a 

zkoušení mikrobiologické 

nezávadnosti“

NE OK



Popis hračky, její 

použití, specifikovat 

riziko

ANO
Přiřadit vhodné 

harmonizované a jiné 

adekvátní normy

ANO

Všechna rizika jsou 

pokryta harmonizovanými 

normami

NE ANO

Zveřejněná 

aplikovatelná 

omezení /usměrnění 

v OJEU?

ANO

Vyhodnocení a posouzení rizika 

nebo 

ES přezkoušení typu 
NE

OK – možno umístit hračku 

na trh

POSOUZENÍ RIZIK
mechanických/fyzikálních, hořlavosti, elektrických



Skupina hraček mající společné charakteristické 
ukazatele:

− materiály použité k výrobě
− základní konstrukční prvky, mající vliv na bezpečnostní 

aspekty
− zamýšlený účel použití
− stejná věková cílová skupina

VYMEZENÍ POJMU „TYP“



DOPORUČENÁ VĚKOVÁ HRANICE

Zodpovídá výrobce

Zohlednit vývojové etapy u dítěte (novorozenecká do 1 
měsíce, kojenecká první rok, batolecí 1-3 rok, předškolní od 3 
do 6 let, a do 14 let)

Jaké vlastnosti by měla hračka rozvíjet?
Motoriku, smyslové vnímání, poznání, myšlení a řeč, city, vůli, 
sociální vztahy, povahové rysy



DOPORUČENÁ VĚKOVÁ HRANICE

Jaká by měla hračka být? 

− výchovně hodnotná

− kvalitně provedená

− hygienicky nezávadná

− Variabilní

− Bezpečná

− vkusná

Doporučená normativní a legislativní podpora: 

− ČSN 943090 Klasifikace hraček

− CEN /TR 8124-8 (Technická zpráva)

− Směrnice pro určení věku  „Komise pro bezpečnost spotřebních  výrobků“ 

− dokument CPSC (sdružení spotřebitelů USA)

− Příručka č.11 CEN/CENELEC



CO JE A NENÍ HRAČKA?

www.unmz.cz
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_cs.htm

Odpovědnost  výrobce 

TSD/NV 86, definice + příloha I

Vysvětlující pokyny ke Směrnici 2009/48/ES
pojem „výlučně či nevýlučně“, předvídatelné použití…
existuje v současné době 18 výkladových dokumentů, které jsou k 
dispozici na níže uvedených odkazech:
koloběžky, plovoucí sedačky, šedá zóna-vymezení pojmu, výrobky k 
sestavení, sběratelské panenky, hračky užívané na a ve vodě, bazény, 
knížky, hudební nástroje, hračky pro děti od 3 let, obaly, rukodělné výrobky, 
sportovní potřeby, potřeby k malování a kreslení apod.,elektronická
zařízení, karnevalové kostýmy, pojem „vložit do úst“



CO JE A NENÍ HRAČKA?
HRAČKY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Hračky pro domácí použití (označeny CE symbolem)
TSD 2009/48/EC   (EN 71-1,EN 71-2,EN 71-3, EN 71-7,EN 71-8) 

Herní prvky dětských hřišť, normy řady EN 1176
není CE symbol!

Poznámka: hračky by neměly být umísťovány
na veřejná místa – dětská hřiště !!



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY
NORMATIVNÍ PODPORA

Fyzikální a mechanické vlastnosti – TSD Příloha II., část I ; 
NV Příloha č.2, část I
Normativní podpora:

EN 71-1 : 2014 ….. harmonizovaná norma k TSD
ČSN EN 71-1: 2015  Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 
(akustika, čitelnost a varování, hračky-knížky)
CEN - připravované změny: 
pr A1 šňůry a struny v hračkách a balení hraček, 
pr A2 projektily,  rotory a vrtule u létajících hraček
pr A3 Varování (nafukovací hračky, odrážedla, dětská kola apod.) zveřejnění 2017

EN 71-8 : 2011….. harmonizovaná norma k TSD
ČSN EN 71-8 : 2012 Bezpečnost hraček – Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro 
domácí použití
(houpačky, skluzavky apod.)
připravuje se revize normy + zapracování nafukovacích hraček pro pohybovou aktivitu dětí



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY
NORMATIVNÍ PODPORA

EN 71-14 : 2014 Harmonizované k TSD

ČSN EN 71-14:2015 Bezpečnost hraček – Trampolíny 
pro domácí použití 

(deklarovány pro 1 uživatele, deklarace váhy 25kg, 
50kg, dle výrobce)

Návrh změny  prA1 EN 71-14:2014  ze srpna 2016, týkající se výpočtu 
maximálního zatížení jednotlivých typů trampolín; dále se připravuje 
změna týkající se trampolín zabudovaných do povrchu země (2017)



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY
NOVÉ NEBO DOPLNĚNÉ POŽADAVKY

Hořlavost  – TSD Příloha II., část II; 

NV Příloha č.2, část II

Normativní podpora: 

EN 71-2 +A1: 2014  ….harmonizovaná k TSD
ČSN EN 71- 2+A1:2014 Bezpečnost hraček – Část 2 : Hořlavost

Poznámka: 
změna se týká doplnění a upřesnění metodiky testování I u hraček typu 
kosmetických setů, degustativních setů (hračky spadající do předmětu 
normy  EN 71-13)



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY
NOVÉ NEBO DOPLNĚNÉ POŽADAVKY

Elektrické vlastnosti
TSD Příloha II., část IV ;    NV Příloha č.2, část IV

Normativní podpora: 

EN 62115:2005+A12:2015…….harmonizovaná k TSD 2009/48/EC

ČSN EN 62115:2006 +A12:2015  Elektrické hračky – Bezpečnost



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY

Chemické vlastnosti
TSD Příloha II., část III ; 
NV Příloha č.2, část III

Stále platí, že hračky musí být v souladu s příslušnými právními předpisy 
týkajícími se nebezpečných látek (m.j. Nařízení  (ES) 1907/2006 REACH, 
Příloha č.XVII) …ftaláty(položka 51/52), PAU (polycyklické aromatické 
uhlovodíky, položka 50 - u pryží a plastů) a kadmium (položka 23) u 
plastů všeobecně
Kosmetické hračky (kosmetika pro panenky, tužky na obličej apod. 
kosmetické sety) musí být v souladu s kosmetickou směrnicí 76/768/ES z 
hlediska složení i značení  (Vyhl. Mzdr. 448/2009 Sb.)
Hračky nesmějí obsahovat žádnou ze 55 vonných alergenních látek v 
nadlimitní hodnotě, vyjmenovaných v  Příloze 2, sekci III, bodě 10 NV
Dalších 26 vonných alergenních látek, vyjmenovaných v Příloze č.2, sekci 
III, bodě 10 NV smí být použito jen tehdy, jsou-li uvedeny v průvodní 
dokumentaci



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY

Chemické vlastnosti
TSD Příloha II., část III ; 
NV Příloha č.2, část III

Nitrosaminy a nitrosovatelné látky – pro  hračky pod 36 měsíců a u 
hraček určených ke vkládání do úst (např. kousátka z přírodního 
latexu apod., nebo i nafukovací balónky)

Hračky které mohou přijít do kontaktu s poživatinami musí vyhovět  
nařízení EP a Rady č.1935/2004 (například nádobíčko v 
kuchyňkách a v tvořivých setech pro holky)

RoHS II – Směrnice 2011/65/EU – od 3.1.2013 platí i na hračky
(olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované
bifenyly(PBB), polybromované difenylethery



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY

Chemické vlastnosti, migrace určitých prvků
TSD Příloha II., část III; bod 13
NV Příloha č.2, část III, bod 12

Migrace určitých prvků 
− EN 71-3 +A1:2014 Harmonizované k TSD
− ČSN EN 71-3+A1:2015 Bezpečnost hraček – Migrace určitých prvků

(změna obsahu upřesnění migračního postupu u vzorků obsahujících tukovou 
složku, olej vosk apod.) změna požadavků směrnice obsahu olova /2017!

Stanovuje se 19 migrujících prvků místo dřívějších 8:
− hliník, antimon, arzen, baryum, bor, kadmium, chrom (III), chrom (VI), kobalt, měď, 

olovo, mangan, rtuť, nikl, selen,   stroncium, cín, organický cín, zinek

Stanoveny 3 kategorie pro migrační limity: 
− v suchém, drobivém, práškovém nebo poddajném materiálu  hračky
− v tekutém nebo viskózním materiálu hračky
− v seškrábnutém materiálu hračky



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY

Chemické vlastnosti
TSD Příloha II., část III ; 
NV Příloha č.2, část III

EN 71-4:2013 Harmonizovaná norma
ČSN EN 71-4:2013 Bezpečnost hračky– Část 4: Soupravy pro 
chemické pokusy a podobné činnosti
(např. rostoucí krystaly, dochází k jednoduché chemické reakci)

EN 71-5:2015 Harmonizovaná norma
ČSN EN 71-4:2013 Bezpečnost y– Část 5: Chemické hračky 
(soupravy) jiné než soupravy pro pokusy
(např. odlévání sádry, modelovací pasty apod.)



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY

Chemické vlastnosti
TSD Příloha II., část III ; 
NV Příloha č.2, část III

EN 71-7:2014 Harmonizovaná norma
ČSN EN 71-7:2014 Bezpečnost hračky– Část 7: Barvy nanášené prsty –
požadavky a metody zkoušení
(např. prstová barvy)
EN 71-12:2013 Harmonizovaná norma
ČSN EN 71-13:2013 Bezpečnost hračky– Část 12:
N-nitrosoaminy a N-nitrosovatelné látky
(např. latexové balonky, kousátka apod.)
EN 71-13:2014 Harmonizovaná norma
ČSN EN 71-13:2013 Bezpečnost hračky– Část 13: stolní hry podněcující 
čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY
NOVÉ POŽADAVKY – ZMĚNY TSD 

Aktuální změny legislativních požadavků z hlediska chemických vlastností:   

NV 151 ze dne 15. 6. 2015 (látky TCEP,TCPP,TDCP,Bisfenol A) účinnost od 1.7.2015

NV 97 ze dne  13. 3. 2017 (látky Formamid,BIT,CMI,MI) účinnost od 24.5.2017, 24.11.2017

Dne 21. 6. 2014 v Úředním věstníku EU vyšla změna ke směrnici  2009/48/EU, kterou se mění 
dodatek C příloha II – látky TCEP, TCPP, TDCP (retardéry  hoření)

Dne 24. 6. 2014 v Úředním věstníku EU vyšla změna ke směrnici 2009/48/EU, kterou se mění 
dodatek C příloha II – Bisfenol A
(plasty – PC/polykarbonát) 

Dne 1. 7. 2014 v Úředním věstníku EU vyšla změna ke směrnici 2009/48/EU, kterou se mění 
dodatek A příloha II - NIKL 
(povoleno v nerez. oceli a elektro vodičích)



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY
NOVÉ POŽADAVKY – ZMĚNY TSD 

Změny – Směrnice komise (EU) 2015/2016: BIT (benzisothiazol) –
konzervant barvy, prstové barvy změna směrnice 2009/48/EC , dodatek C 
přílohy II .. účinnost 24. 5. 2017

Změny – Směrnice komise (EU) 2015/2115: Formamide, lehčené plasty 
změna směrnice 2009/48/EC , dodatek C přílohy II účinnost 24. 5. 2017

Nařízení komise (EU) č.1272/2013: PAU (různé plasty i hračky) 
účinnost od 21. 12. 2015

Změny – Směrnice komise (EU) 2015/2117: Konzervanty CMI, MI a  
v poměru 3:1 ( chor-methylisothiazol…) barvy, prstové barvy, lepidla, 
mýdlové bubliny změna směrnice 2009/48/EC , dodatek C přílohy II 
…účinnost 24. 5. 2017 , 24. 11. 2017

Poznámka: pro děti pod 3 roky a potenciální možnost vkládání hraček 
do úst



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY
NOVÉ POŽADAVKY – ZMĚNY TSD 

Další změny Směrnice komise (EU) 2015/2016 chemických 
vlastností v hračkách (Dodatek C Přílohy II TSD):

− Změny – Směrnice komise (EU) 2017/738: Olovo,  změna směrnice 
2009/48/EC , dodatek C přílohy II účinnost 28. 10. 2018

migrační limity dle EN 71-3 u olova (2,0 suchý- 0,5 tekutý-23 seškrábaný)
mg/kg;

− Změny – Směrnice komise (EU) 2017/774: Phenol,  změna směrnice 
2009/48/EC , dodatek C přílohy II účinnost 4. 11. 2018

(v materiálech jako jsou překližka, polymery (PVC), prstové barvy, 
fenolický antioxidant apod.) – konzervant…
Poznámka: pro děti pod 3 roky a možnost vkládání do úst



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY
HARMONIZOVANÉ NORMY - SOUHRN

Normativní podpora – harmonizované normy k TSD:
EN 71-1:2014  Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
EN 71-2+A1:2014  Bezpečnost hraček - Část 1: Hořlavost
EN 71-3+A1:2014  Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků
EN 71-4:2013      Bezpečnost hraček – Část 4: Soupravy pro chemické

pokusy a podobné činnosti
EN 71-5:2015    Bezpečnost hraček – Část 5: Chemické hračky jiné

než soupravy pro chemické pokusy
EN 71-7:2014     Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty
EN 71-8:2011      Bezpečnost hraček - Část 8: Houpačky, skluzavky a obdobné 

hračky pro pohybovou aktivitu
EN 71-12:2013    Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné

látky 
EN 71-13:2014    Bezpečnost hraček – Část 13: Stolní hry podněcující

čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry 
podněcující chuťové vjemy

EN 71-14:2014   Bezpečnost hraček – Část 14: trampolíny pro domácí použití



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY
CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Normativní podpora:   Neharmonizované normy k TSD 2009/48/EC
EN 71-9:2005 Bezpečnost hraček – Část 9 – Organické chemické 
sloučeniny – Požadavky

EN 71-10:2005 Bezpečnost hraček – Část 9 – Organické chemické 
sloučeniny – Příprava vzorků a extrakce

EN 71-11:2005 Bezpečnost hraček – Část 9 – Organické chemické 
sloučeniny – Analytické metody

Související  Směrnice EU:
RoHS II – Směrnice 2011/65/EU – od 3.1.2013 platí i na hračky
(olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly 
(PBB) 
Obaly – Směrnice 94/62/EC o obalech obalových odpadech
(olovo, kadmium, rtuť, chrom VI) od r. 2004



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY

Hygiena

Hygienické vlastnosti (TSD Příloha II., část V ; NV Příloha č.2, část V),

Textilní hračky pro děti mladší 36 měsíců musí být pratelné a musí i po vyprání splňovat 
požadavky na bezpečnost.
S výjimkou případů, kdy obsahuje mechanismus, který by mohl být v důsledku namočení 
poškozen.

(Řeší Protokol NB Group – No.4  možnost praní hraček, je ve fázi zrodu, nutnost normalizovat 
metodu zkoušení včetně unifikace detergentů apod.)

Mikrobiologická čistota

Hračky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky na hygienu a čistotu v 
zájmu zabránění nebezpečí infekce, onemocnění a znečištění. Nesmí být prokázána 
přítomnost materiálů podporujících mikrobiální růst. 

(Řeší Protokol NB Group – No.2 Mikrobiologická bezpečnost …..hračky obsahující roztok na 
bázi vody, např. prstové barvy, modelíny, fixy , bublifuky apod.)



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY 
RELEVANTNÍ/DOPORUČUJÍCÍ DOKUMENTY

Technické zprávy: 

CEN/TR 15071 Národní překlady varování k normám 71, 2015

CEN/TR  15371-1Bezpečnost hraček – odpovědi na žádosti o 
interpretaci EN 71-1, EN  71-2 a EN 71-8, 2014

CEN/TR 15371-2 Bezpečnost hraček - odpovědi na žádosti o 
interpretaci EN 71-1 chemické vlastnosti

CEN/TR 8124-8  Doporučení věkové skupiny dětí, pro které je hračky 
určena (v souvislosti s tím  zrušen CEN/TR CR14379) 

CEN/TR 16918 Chování dětí (vkládání hraček do úst)



ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA HRAČKY 
RELEVANTNÍ/DOPORUČUJÍCÍ DOKUMENTY

Dokumenty: 

Bezpečnost hraček v EU (vydané TIE , je i v JČ)

Technická dokumentace (TSD 2009/48/EC) i v JČ

Vysvětlující pokyny (TSD 2009/48/EC) i v JČ 



BALENÍ, ZNAČENÍ HRAČEK

Nutné údaje:
− Název hračky (kód, sériové číslo…)

− Plná adresa výrobce

− Plná adresa dovozce

− Doporučená věková hranice dítěte pro kterou je určena   6+

− Návod k použití 

− Varování + adekvátní text upřesňující popis konkrétního 
nebezpečí

Symbol + slovo Varování + popis konkrétního nebezpečí

průměr min10mm, kružnice a příčka červená, pozadí bílé, věk 
jen 0-3!



OZNAČENÍ CE 

Označení CE, jež označuje shodu hračky, je viditelným výsledkem celého 
postupu zahrnujícího posouzení shody. Obecné zásady týkající se používání 
označení CE jsou stanoveny v čl. 30 Nařízení (ES) č. 765/2008.

Označení CE je nutno připojit k hračce před jejím uvedením na trh.

Připojením označení CE na hračku výrobce prohlašuje, že výrobek je v 
souladu se všemi platnými požadavky a že on sám za to nese plnou 
odpovědnost.

Označení CE je jediným označením shody hračky s harmonizačními právními 
předpisy EU. 

Mohou být ovšem užívána i jiná (další) označení s odlišným významem, 
pokud přispívají k ochraně spotřebitelů (např. značka Bezpečné hračky). Tato 
označení nesmí být zaměnitelná s CE a nesmí být v daném smyslu zavádějící.



BALENÍ, ZNAČENÍ HRAČEK, SYMBOL CE

Označení CE, jež označuje shodu hračky, je viditelným 
výsledkem celého postupu zahrnujícího posouzení shody. 
Technická řešení pro připojení označení CE popisuje čl. 17 
Směrnice TSD:

− CE musí být viditelně, čitelně a neodstranitelně připojeno k 
hračce

− není-li to možné, nebo není CE na hračce přes obal viditelné, 
připojí se na obal, případně štítek nebo průvodní leták

− označení může být uvedeno i na pultových zásobnících 
(“display“)



UPOZORNĚNÍ NA HRAČKÁCH

TSD Příloha IV ;  NV Příloha č.5, část A

Obecná upozornění (část A)

Uvádět alespoň minimální nebo maximální věkové hranice 
pro uživatele a případně schopnosti uživatele, maximální 
nebo minimální hmotnost uživatele a upozornění na 
nutnost zajistit, aby hračka byla používaná jen pod 
dohledem dospělé osoby



UPOZORNĚNÍ NA HRAČKÁCH

Zvláštní upozornění a bezpečnostní pravidla při používání 
některých kategorií hraček (část B)

1. Hračky, které nejsou určeny pro použití dětmi mladšími 36 měsíců
2. Hračky pro pohybovou aktivitu 
3. Funkční hračky
4. Chemické hračky
5. Brusle, kolečkové brusle, skateboardy, koloběžky a jízdní kola jako  hračky pro 

děti
6. Hračky do vody
7. Hračky v potravinách
8. Napodobeniny ochranných masek
9. Hračky určené k natažení přes kolébku, dětskou postýlku nebo dětský kočárek
10. Obaly vonných látek, které jsou součástí stolních her podněcujících čichové 

vjemy, kosmetických souprav a her podněcujících chuťové  vjemy



UPOZORNĚNÍ NA HRAČKÁCH

Umístění upozornění:

Výrobce vyznačí upozornění zřetelným viditelným, dobře 
čitelným, nebo srozumitelným a přesným způsobem na 
hračce, na připojeném štítku nebo na obalu a případně v 
návodu k použití, který je k hračce přiložen. U malých hraček 
prodávaných bez obalu se příslušné upozornění připojí přímo 
na ně.

Poznámka: Před  upozorněním musí být uvedeno 

slovo „Upozornění“ /“Varování“



DOPROVODNÝ TEXT NA OBALECH 
A PŘÍBALOVÝCH LETÁCÍCH

Podle směrnice o bezpečnosti hraček musí být slovo „Upozornění“ a 
doprovodný text dobře čitelné. Za účelem dosažení tohoto cíle je nutno 
vzít v úvahu řadu faktorů. Srozumitelnými upozorněními jsou zřetelně 
viditelná, dobře čitelná a snadno srozumitelná upozornění. Pokud jde o 
čitelnost, důležité jsou tyto aspekty:

− úprava

− velikost, typ a font písma

− barvy a kontrasty

− Ilustrace

− fyzické prvky

Lesklý papír odráží světlo, takže informace jsou obtížně čitelné, je proto nutno 
uvážit použití nenatíraného papíru atd



UPOZORNĚNÍ NA HRAČKÁCH

Jazyk textu:

Členský stát může na svém území stanovit , že tato 
upozornění a bezpečnostní pokyny musí být uvedeny v 
jazyce nebo jazycích, kterým spotřebitelé snadno 
rozumějí, a určit tyto jazyky



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NA HRAČCE

Výrobce zajistí, aby na hračce byly uvedeny co nejpodrobnější 
identifikační údaje (typ hračky, série, sériové číslo nebo číslo 
modelu apod.)

Výrobce zajistí, aby hračka byla opatřena identifikačními údaji 
o výrobci (jméno, obchodní firma, název, popř. ochranná 
známka) přímo na hračce nebo na dokladu přiloženém k 
hračce (NV §4 odst.3, 4)

Poznámka: Pokud to povaha a velikost hračky neumožňuje, tak je 
nutné uvést identifikační údaje v dokladu přiloženém k hračce.



NEVHODNÉ ZNAČENÍ - PŘÍKLADY 



SPRÁVNÉ + VÍCE SYMBOLŮ



SPRÁVNÉ + VÍCE SYMBOLŮ

Upozornění 



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Směrnice 2009/48/ES (TSD) a NV 86/2011 TSD / NV 86 2011 
Sb., Příloha č.3 ES

Požadavek na ES prohlášení o shodě uveden v § 12 NV/ článek 15 
TSD 

ES prohlášení o shodě se vydává v jazyce členských  zemí, v nichž 
je hračka uváděna nebo dodávána na trh

Prohlášení musí být průběžně aktualizována 

Vypracováním ES prohlášení o shodě výrobce přebírá 
odpovědnost za soulad hračky se základními požadavky TSD/NV



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek:  …………..hračky
Určeno pro věkovou kategorii: od 3 let
Výrobce:                  ………….zzzzz
Adresa výrobce:      ………….iiiiiiii
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:  Firma KOČIČKA
Předmět prohlášení: 
Hračka ze dřeva:       Odrážedlo
Model/číslo výrobku: Koala   10
Foto výrobku:
Předmět prohlášení je ve shodě s následujícími harmonizačními právními předpisy Evropské unie: 
Direktiva 2009/48/EC OJ L 170., 30. 6. 2009
Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky 
Odkazy na příslušné harmonizované evropské normy, které byly použity, nebo na jiné 
dokumenty obsahující specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje: ČSN EN 71-1 : 2013, a 
další….
Notifikovaná osoba: MMMMM
Název, adresa, NB 1XXX provedla posouzení shody a vydala certifikát ES přezkoušení typu č. 
11 xxxT/NB ze dne: 1. 10. 2013
Podpis:     …………………
Funkce:    …………………
Vydáno:     ………….



NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
ZE STRANY KLIENTŮ ZKUŠEBNY

Je předmětný výrobek hračkou či ne?

Jaká legislativa se na něj vztahuje a kde ji je možno najít?

Musí mít žadatel/výrobce na výrobek certifikát či jaký 
dokument mu postačí k vypracování ES prohlášení o 
shodě?

Může prohlášení o shodě vydat dovozce?

Jaké má být balení a značení?

Cena za službu posouzení?

Doba nutná k posouzení zkušebnou?



NĚKTERÉ UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ODKAZY

Ministerstva vnitra ČR
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/index.html

Portál veřejné správy (umožňuje fulltextové vyhledávání) 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701 

Předpisy Evropské unie
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

České technické normy
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm 

České harmonizované normy 
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm



NĚKTERÉ UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ODKAZY

České harmonizované normy 
http://www.sgpstandard.cz/editor/files/tech_poz/hen.htm
Evropská komise pro normalizaci
http://www.cen.eu/cen/Sectors/News/Pages/default.aspx 
Sdružení českých spotřebitelů: http://www.konzument.cz/publikace.php
Sdružení českých spotřebitelů: http://www.spotrebitele.info/ 
Občanské sdružení spotřebitelů TEST: http://www.dtest.cz/ 
Evropská komise pro hračkářský průmysl
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_cs.htm 
Evropská komise pro TSD/Pokyny pro hračky      
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/directives/index
_en.htm
Evropská komise pro bezpečnost potravin
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/legisl_list_en.
htm 



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Ludmila Antošová

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

tel : +420 577 601364, +420 604 25 71 71
e-mail: lantosova@itczlin.cz; 

www.itczlin.cz 


