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116
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody zařízení a ochranných systémů
určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):
§1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na
zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, které musí splňovat při
uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh nebo uvádění do provozu a způsoby
posuzování shody.
(2) Toto nařízení se vztahuje na tyto výrobky
určené k posuzování shody podle § 4 zákona (dále
jen „výrobky“):
a) zařízení a ochranné systémy určené k použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu,
b) bezpečnostní, ovládací a regulační přístroje,
které jsou určeny k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, ale jsou nutné pro bezpečné
fungování výrobků nebo k jejich fungování přispívají, a
c) součásti určené k zabudování do výrobků.
(3) Toto nařízení se nevztahuje na:
a) zdravotnické prostředky určené k použití v lékařském prostředí,
b) zařízení a ochranné systémy, u nichž nebezpečí
výbuchu vyplývá pouze z přítomnosti výbušnin
nebo chemicky nestabilních látek,
c) zařízení určená k použití v domácnostech a prostředí, které není určené k podnikání, kde se

může prostředí s nebezpečím výbuchu vytvořit
jen výjimečně pouze jako výsledek náhodného
úniku topného plynu,
d) osobní ochranné prostředky, jejichž shoda se
posuzuje podle jiného právního předpisu2),
e) námořní plavidla a mobilní pobřežní objekty,
včetně zařízení na palubě těchto plavidel nebo
objektů,
f) dopravní prostředky, které jsou určeny výhradně pro přepravu cestujících letecky, po silnici nebo železnici nebo po vodních cestách,
jakož i dopravní prostředky určené k přepravě
zboží letecky, po veřejné silnici nebo železnici
nebo po vodních cestách, s výjimkou vozidel
určených k použití v prostředích s nebezpečím
výbuchu a
g) zařízení sloužící k výrobě zbraní, střeliva nebo
vojenského materiálu.
§2
Vymezení pojmů
V tomto nařízení se rozumí
a) výrobcem rovněž osoba, která vyrábí výrobek
nebo si nechává výrobek navrhnout nebo vyrobit a tento výrobek používá pro vlastní potřebu,
b) zařízením stroje, přístroje, pevná nebo mobilní
zařízení, ovládací součásti a jejich přístrojové
vybavení a detekční nebo preventivní ochranné
systémy, které jsou určeny pro výrobu, přenos,
akumulaci, měření, regulaci a přeměnu energie
nebo zpracovávání materiálu a které jsou
schopny způsobit výbuch v důsledku svých
vlastních potenciálních zdrojů vznícení,

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

2

) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425, kterým se stanoví harmonizační podmínky pro uvádění
osobních ochranných prostředků na trh.

Sbírka zákonů č. 116 / 2016

Částka 45

c) ochrannými systémy přístroje jiné než součásti
zařízení, které jsou určeny k bezprostřednímu
potlačení počátečního stadia výbuchu nebo
k omezení rozsahu účinků výbuchu a které jsou
dodávány na trh samostatně a používány jako
nezávislé systémy,
d) součástmi prvky, které jsou důležité pro bezpečné fungování zařízení a ochranných systémů, avšak nemají nezávislou funkci,
e) výbušným prostředím směs hořlavých látek
v podobě plynů, par, mlhy nebo prachu se
vzduchem při atmosférických podmínkách, ve
které se po vznícení rozšíří hoření do celé nespálené směsi,
f) prostředím s nebezpečím výbuchu prostředí,
které se může stát výbušným v důsledku místních a provozních podmínek,
g) skupinou zařízení I zařízení určená k použití
v podzemních částech dolů a v těch částech povrchových zařízení těchto dolů, které mohou
být ohroženy důlním plynem nebo hořlavým
prachem, zahrnující kategorie zařízení M 1
a M 2, stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
h) skupinou zařízení II zařízení určená k použití
v ostatních místech, která mohou být ohrožena
výbušným prostředím, zahrnující kategorie zařízení 1, 2 a 3, stanovené v příloze č. 1 k tomuto
nařízení,
i) kategorií zařízení klasifikace zařízení v rámci
každé skupiny zařízení stanovená v příloze
č. 1 k tomuto nařízení a vymezující požadovanou úroveň ochrany, která musí být zaručena,
j) určeným použitím použití výrobku předepsané
výrobcem začleněním příslušného zařízení do
konkrétní skupiny a kategorie zařízení nebo
poskytnutím veškerých informací, které jsou
nezbytné pro bezpečné fungování ochranného
systému, přístroje nebo součásti.
§3
Technické požadavky na výrobky
Základními technickými požadavky na výrobky
jsou základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Splnění základních technických požadavků se prokazuje posuzováním shody.
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§4
Dodávání na trh a uvádění do provozu
(1) Výrobky mohou být dodávány na trh a uváděny do provozu pouze tehdy, pokud za předpokladu správné instalace, údržby a užívání k určenému
účelu jsou splněny požadavky tohoto nařízení.
(2) Na veletrzích, výstavách a při obdobném
předvádění lze předvádět výrobky, které nejsou ve
shodě s tímto nařízením, pokud je z viditelného
označení jasné, že tyto výrobky nejsou ve shodě
s tímto nařízením a že nemohou být dodávány na
trh a uváděny do provozu, dokud je výrobce neuvede do shody. Při předvádění musí být přijata bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osob.
§5
Výrobce
(1) Při uvádění výrobků na trh nebo jejich využívání pro vlastní potřebu výrobce zajistí, aby tyto
výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu se základními technickými požadavky, vypracuje technickou dokumentaci stanovenou v přílohách č. 3 až 9
k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést postup posuzování shody podle § 10.
(2) Pokud byl soulad se základními technickými požadavky postupem posuzování shody prokázán, vypracuje výrobce
a) k výrobku, který není součástí, EU prohlášení
o shodě a umístí na výrobek označení CE a
b) k součásti písemné osvědčení o shodě podle § 10
odst. 3.
(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci
a EU prohlášení o shodě nebo osvědčení o shodě po
dobu 10 let od uvedení výrobku na trh.
(4) Výrobce zajistí, aby bylo na výrobcích,
které uvedl na trh, uvedeno číslo typu nebo dávky,
sériové číslo anebo jiný prvek umožňující jejich
identifikaci nebo v případech, kdy to velikost nebo
povaha výrobku neumožňuje, aby byla požadovaná
informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku. U výrobků, které výrobce uvedl
na trh a které nejsou součástí, výrobce zajistí, aby
nesly zvláštní označení ochrany proti výbuchu a případně další označení a údaje stanovené v bodě 1.0.5
přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(5) Výrobce uvede na výrobku v jazyce srozu-
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mitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru,
nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku své jméno nebo obchodní firmu,
popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování. Adresa pro doručování musí být adresou místa,
na kterém lze výrobce skutečně zastihnout.
(6) Výrobce zajistí, aby byla ke každému výrobku přiložena kopie EU prohlášení o shodě nebo
osvědčení o shodě. V případech, kdy se jednomu
konečnému uživateli dodává větší množství výrobků
najednou, může být celá dávka nebo zásilka opatřena
jedinou kopií tohoto dokumentu. Výrobce dále zajistí, aby byly k výrobku přiloženy jasné a srozumitelné návody a bezpečnostní informace v českém
jazyce.
(7) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků
výrobků dodávaných na trh a jiná potřebná šetření,
je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která výrobek
představuje. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení rizika, které představuje výrobek vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Výrobce vede evidenci stížností, nevyhovujících výrobků a výrobků,
které stáhl z oběhu, a průběžně o tom informuje
distributory.
§6
Zplnomocněný zástupce
Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě nebo osvědčení o shodě a technickou
dokumentaci pro potřeby orgánu dozoru po dobu
10 let od uvedení výrobku na trh.
§7
Dovozce
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robku na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě
nebo osvědčení o shodě pro potřeby orgánu dozoru
a zajišťuje, aby orgánu dozoru byla na jeho žádost
předložena technická dokumentace.
(4) Dovozce uvede na výrobku v jazyce srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru,
nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu
přiloženém k výrobku své jméno nebo obchodní
firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro
doručování.
(5) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků
výrobků dodávaných na trh a jiná potřebná šetření,
je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která výrobek
představuje. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení rizika, které představuje výrobek vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Dovozce vede evidenci stížností, nevyhovujících výrobků a výrobků,
které stáhl z oběhu, a průběžně o tom informuje
distributory.
§8
Distributor
Distributor před dodáním výrobku na trh ověří,
zda
a) výrobek nese označení CE, je-li požadováno,
b) je k výrobku přiloženo EU prohlášení o shodě
nebo osvědčení o shodě a požadované doklady
a návody a bezpečnostní informace v českém
jazyce a
c) výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené
v § 5 odst. 4 a 5 a v § 7 odst. 4.
§9
Doba pro identifikaci hospodářského subjektu

(1) Před uvedením výrobku na trh dovozce zajistí, aby výrobce provedl postup posuzování shody
uvedený v § 10, vypracoval technickou dokumentaci,
aby výrobek případně nesl označení CE, aby k němu
bylo přiloženo EU prohlášení o shodě nebo osvědčení o shodě a požadované doklady a aby výrobce
splnil požadavky stanovené v § 5 odst. 4 a 5.

Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání
výrobku na trh uchovává údaje, pomocí kterých lze
na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt,
který mu výrobek dodal nebo kterému výrobek dodal.

(2) Dovozce zajistí, aby byly k výrobku přiloženy návody a bezpečnostní informace v českém jazyce.

Postupy posuzování shody

(3) Dovozce po dobu 10 let od uvedení vý-

§ 10

(1) K posouzení shody zařízení a, je-li to nezbytné, přístrojů uvedených v § 1 odst. 2 písm. b),
se použijí tyto postupy:
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a) pro skupiny zařízení I a II, kategorie zařízení
M 1 a 1, postup EU přezkoušení typu (modul B) stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení ve spojení s některým z těchto postupů:
1. shoda s typem založená na zabezpečování
kvality výrobního procesu (modul D) stanovená v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nebo
2. shoda s typem založená na ověřování výrobků (modul F) stanovená v příloze č. 5
k tomuto nařízení,
b) pro skupiny zařízení I a II, kategorie zařízení
M 2 a 2:
1. u spalovacích motorů a elektrických zařízení
těchto skupin a kategorií postup EU přezkoušení typu (modul B) stanovená v příloze č. 3 k tomuto nařízení ve spojení s některým z těchto postupů:
1.1. shoda s typem založená na interním
řízení výroby a zkoušení výrobků
pod dohledem (modul C1) stanovená
v příloze č. 6 k tomuto nařízení, nebo
1.2. shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků (modul E) stanovená v příloze č. 7 k tomuto nařízení,
2. u ostatních zařízení těchto skupin a kategorií
interní řízení výroby (modul A) stanovené
v příloze č. 8 k tomuto nařízení a předání
technické dokumentace stanovené v bodě 2
přílohy č. 8 k tomuto nařízení oznámenému
subjektu, který bez zbytečného odkladu potvrdí její příjem a dokumentaci si ponechá,
c) pro skupinu zařízení II, kategorii zařízení 3,
interní řízení výroby (modul A) stanovené v příloze č. 8 k tomuto nařízení,
d) pro skupiny zařízení I a II lze kromě postupů
podle písmen a), b) nebo c) rovněž použít shodu
založenou na ověřování každého jednotlivého
výrobku (modul G) stanovenou v příloze č. 9
k tomuto nařízení.
(2) U ochranných systémů se pro posuzování
shody použije postup podle odstavce 1 písm. a)
nebo d).
(3) Postupy podle odstavce 1 se použijí i pro
součásti, s výjimkou umístění označení CE a vypracování EU prohlášení o shodě. Výrobce vydá písemné osvědčení o shodě, které prohlašuje shodu
součástí s požadavky stanovenými tímto nařízením
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a které udává jejich charakteristiky a způsob, jak
musí být zabudovány do zařízení nebo ochranných
systémů, aby byly splněny základní technické požadavky, které platí pro dokončená zařízení nebo
ochranné systémy.
(4) Pokud jde o bezpečnostní hlediska stanovená v bodě 1.2.7 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, je
vedle postupů posuzování shody uvedených v odstavcích 1 a 2 možné použít také postup stanovený
v příloze č. 8 k tomuto nařízení.
(5) Dokumenty a korespondence vztahující se
k postupům posuzování shody uvedeným v odstavcích 1 až 4 se vypracují v českém jazyce.
§ 11
Předpoklad shody
(1) Pokud je výrobek ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, které se výrobku
týkají a na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním
věstníku Evropské unie, má se za to, že je ve shodě se
základními technickými požadavky, na které se tyto
normy nebo jejich části vztahují.
(2) Pokud neexistují harmonizované normy,
zveřejní Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) ve Věstníku Úřadu informaci o existujících českých technických normách a jiných dokumentech, které předepisují technické požadavky, které má výrobek splňovat (dále jen „technická specifikace“), které jsou pokládány za vhodné pro správné provedení základních technických požadavků.
§ 12
EU prohlášení o shodě
(1) EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo
prokázáno splnění základních technických požadavků.
(2) EU prohlášení o shodě se vypracuje podle
vzoru stanoveného v příloze č. 10 k tomuto nařízení,
obsahuje prvky stanovené v postupech posuzování
shody stanovených v přílohách č. 3 až 9 k tomuto
nařízení a musí být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se přeloží do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se
výrobek uvádí nebo dodává na trh.
(3) Pokud se na výrobek vztahuje více harmo-
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nizačních předpisů Evropské unie stanovících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné
EU prohlášení o shodě s odkazy na všechny tyto
předpisy, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto
jediné EU prohlášení o shodě může mít podobu
složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými
k jednotlivým předpisům.

a) označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na
akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení
(EHS) č. 339/93, s § 15 zákona nebo s § 13
odst. 1,

§ 13

b) označení CE, je-li požadováno, nebylo umístěno,

Umisťování označení CE, identifikačních čísel
oznámených subjektů a jiných označení
(1) Označení CE, které se umísťuje před uvedením výrobku na trh, se umístí na výrobek nebo jeho
výrobní štítek. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, označení CE
se umístí na obal a průvodní dokumenty.
(2) Identifikační číslo oznámeného subjektu,
který se účastnil posuzování shody s typem založené
na zabezpečování kvality výrobního procesu stanovené v příloze č. 4 k tomuto nařízení (modul D),
posuzování shody s typem založené na ověřování
výrobků stanovené v příloze č. 5 k tomuto nařízení
(modul F), posuzování shody s typem založené na
zabezpečování kvality výrobků stanovené v příloze č. 7 k tomuto nařízení (modul E) nebo posuzování shody založené na ověřování každého jednotlivého výrobku stanovené v příloze č. 9 k tomuto nařízení (modul G), připojuje za označení CE oznámený subjekt nebo podle jeho pokynů výrobce nebo
jeho zplnomocněný zástupce.
(3) Za označením CE a případně identifikačním
číslem oznámeného subjektu následují zvláštní označení ochrany proti výbuchu , značky skupiny a kategorie zařízení a případně i další označení a údaje
stanovené v bodě 1.0.5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(4) Za označením CE a označeními, značkami
a údaji uvedenými v odstavci 3, případně za identifikačním číslem oznámeného subjektu, může být
umístěna jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití.
(5) Výrobky, které jsou navrženy pro určité
výbušné prostředí, musí být označeny tomu odpovídajícím způsobem.
§ 14
Formální nedostatky
Za formální nedostatek se považuje, pokud

c) zvláštní označení ochrany proti výbuchu
,
značky skupiny a kategorie zařízení a další
označení a údaje byly umístěny v rozporu s bodem 1.0.5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení nebo
nebyly umístěny,
d) identifikační číslo oznámeného subjektu bylo
umístěno v rozporu s § 13 nebo nebylo umístěno,
e) výrobek není provázen EU prohlášením o shodě
nebo případně osvědčením o shodě,
f) EU prohlášení o shodě nebo případně osvědčení o shodě nebylo vypracováno v souladu
s tímto nařízením,
g) technická dokumentace chybí nebo je neúplná,
h) informace uvedené v § 5 odst. 5 nebo v § 7
odst. 4 chybějí nebo jsou nesprávné nebo neúplné, nebo
i) nebyl splněn jiný administrativní požadavek
uvedený v § 6 zákona nebo v § 8 zákona nebo
v § 5 nebo v § 7.
§ 15
Přechodná ustanovení
(1) Výrobky splňující požadavky stanovené nařízením vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy
určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, mohou být nadále dodávány na trh a uváděny
do provozu, pokud byly uvedeny na trh přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(2) Platné certifikáty a jiné dokumenty, které
osvědčují zjištěné skutečnosti a které byly vydané
notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 23/
/2003 Sb., zůstávají v platnosti a považují se za
certifikáty a jiné dokumenty podle tohoto nařízení.
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§ 17

§ 16
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na zařízení a ochranné systémy
určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,
se zrušuje.

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna
2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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117
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):
§1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na
výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, které musí splňovat při uvedení na trh nebo
do provozu, podmínky a postupy při jejich dodávání
na trh a způsoby posuzování shody.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na
a) rádiová a telekomunikační koncová zařízení, na
něž se vztahuje jiný právní předpis2),
b) výrobky, součásti a zařízení letecké techniky
uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie3),
c) rádiová zařízení používaná radioamatéry ve
smyslu Radiokomunikačního řádu přijatého
v rámci ústavy a úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie4), pokud zařízení nejsou dodávána na trh; za dodávané na trh se nepovažují
stavebnice se součástkami určené k sestavení radioamatéry a na trh dodávaná zařízení upravená
radioamatéry pro vlastní potřebu a
d) zařízení, jež mají svou podstatou takové fyzikální vlastnosti, že
1. nemohou způsobit elektromagnetické vyzařování překračující úroveň umožňující rádio-

vým, telekomunikačním a ostatním zařízením fungovat v souladu s určeným použitím,
ani k takovému vyzařování přispívat a
2. fungují bez nepřijatelného zhoršení v přítomnosti elektromagnetického rušení, jež je
běžné při jejich provozu v souladu s určeným
použitím,
e) hodnotící soupravy vyrobené na míru pro profesionály určené výlučně k použití ve výzkumných a vývojových zařízeních pro takové účely.
§2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) zařízením přístroj nebo pevná instalace,
b) přístrojem hotový přístroj nebo sestava přístrojů dodávaná na trh jako samostatný funkční
celek určený pro konečného uživatele, který
může být zdrojem elektromagnetického rušení
nebo na jehož provoz může mít elektromagnetické rušení vliv,
c) pevnou instalací určitá sestava několika druhů
přístrojů, případně prostředků, jež jsou zkompletovány, instalovány a určeny k trvalému
používání na předem daném místě,
d) elektromagnetickou kompatibilitou schopnost
zařízení uspokojivě fungovat v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí,

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

2

) Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová
zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

3

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti
civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS,
nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.

4

) Ústava a úmluva Mezinárodní telekomunikační unie přijaté na dodatečné konferenci zplnomocněných zástupců
(Ženeva, 1992), pozměněné konferencí vládních zmocněnců (Kjóto, 1994).
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e) elektromagnetickým rušením elektromagnetický jev, který může zhoršit funkci zařízení;
elektromagnetickým rušením může být elektromagnetický šum, nežádoucí signál nebo změna
v samotném prostředí šíření,
f) odolností schopnost zařízení správně fungovat
bez zhoršení kvality funkce za přítomnosti
elektromagnetického rušení,
g) účely bezpečnosti zajištění ochrany lidského
zdraví, života nebo majetku,
h) elektromagnetickým prostředím veškeré elektromagnetické jevy pozorovatelné v daném místě.
(2) Přístrojem ve smyslu odstavce 1 písm. b) se
rozumí rovněž
a) komponenty nebo podsestavy určené pro zabudování do přístroje konečným uživatelem, jež
mohou být zdrojem elektromagnetického rušení nebo na jejichž fungování může mít elektromagnetické rušení vliv,
b) mobilní instalace definované jako sestava přístrojů, případně prostředků, určená k přesunu
a provozu na různých místech.
§3
Technické požadavky
(1) Zařízení musí splňovat základní technické
požadavky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Pokud jsou pro zařízení základní technické
požadavky podle přílohy č. 1 stanovené v jiném
právním předpisu5), základní požadavky uvedené
v příloze č. 1 k tomuto nařízení se nepoužijí.
(3) Splnění základních technických požadavků
se prokazuje posuzováním shody.
§4
Dodávání zařízení na trh
a uvádění do provozu
(1) Zařízení může být dodáno na trh nebo uve-
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deno do provozu, pouze je-li provedeno tak, aby za
předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno
a používáno pro účely, pro které je určeno, splňovalo požadavky tohoto nařízení.
(2) Dojde-li u zařízení, které splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, k omezení uvedení do
provozu nebo používání podle jiného právního
předpisu za účelem
a) překonání stávajícího nebo předpokládaného
problému s elektromagnetickou kompatibilitou
v konkrétním místě, nebo
b) ochrany veřejných telekomunikačních sítí nebo
přijímačů a vysílačů, které jsou používány pro
účely bezpečnosti v přesně vymezených situacích ve spektru,
musí být toto omezení bez zbytečného odkladu
oznámeno Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“), který
o něm informuje Evropskou komisi a ostatní členské
státy Evropské unie. Tímto nejsou dotčeny postupy
podle jiného právního předpisu6).
(3) Zařízení, která nesplňují požadavky tohoto
nařízení, mohou být vystavována nebo předváděna
na veletrzích, výstavách a při podobných akcích za
předpokladu, že je z viditelného označení zřejmé, že
nesmějí být dodávána na trh nebo uváděna do provozu, dokud nebude zajištěna jejich shoda s požadavky tohoto nařízení. Předvádění se může konat za
předpokladu, že jsou přijata odpovídající opatření
zabraňující elektromagnetickému rušení.
§5
Výrobce
(1) Výrobce při uvádění přístrojů na trh zajistí,
aby tyto přístroje byly navrženy a vyrobeny v souladu s § 3 odst. 1, vypracuje technickou dokumentaci
uvedenou v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení
a provede nebo nechá provést příslušný postup posuzování shody uvedený v § 10.
(2) Pokud byl soulad přístroje se základními
technickými požadavky daným postupem posuzo-

5

) Například nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, nařízení vlády č. 54/
/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky.

6

) Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických
dokumentů a technických norem, ve znění pozdějších předpisů.
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vání shody prokázán, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a umístí označení CE.

ložil k němu stanovené doklady a splnil požadavky
stanovené v § 5 odst. 5 a 6.

(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci
a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení
přístroje na trh.

(2) Dovozce uvede na přístroji, nebo, není-li to
možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k přístroji své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě
ochrannou známku, a adresu pro doručování, na
níž jej lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí
v jazyce, který je snadno srozumitelný pro konečné
uživatele a orgán dozoru.

(4) Výrobce zajistí, aby byly zavedeny takové
postupy, prostřednictvím kterých sériově vyráběné
výrobky zůstanou ve shodě s požadavky stanovenými tímto nařízením i v případech, kdy dojde ke
změnám návrhu nebo parametrů přístroje nebo ke
změnám harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se shoda přístroje prohlašuje.
(5) Výrobce zajistí, aby bylo na přístrojích,
které uvedl na trh, uvedeno číslo typu či série nebo
sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha přístroje neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k přístroji. Dále zajistí, aby byly k přístroji přiloženy návody a informace uvedené v § 13 odst. 2
až 4 v českém jazyce. Tyto návody, informace
a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné
a snadno pochopitelné.
(6) Výrobce uvede na přístroji, nebo, není-li to
možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k přístroji své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě
ochrannou známku, a adresu pro doručování, na
níž jej lze kontaktovat. Adresa pro doručování musí
být adresou místa, na kterém lze výrobce skutečně
zastihnout. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce
snadno srozumitelném konečným uživatelům
a orgánu dozoru.

(3) Dovozce zajistí, aby byly k přístroji přiloženy návody a informace uvedené v § 13 odst. 2 až 4
v českém jazyce.
(4) Dovozce po dobu 10 let od uvedení přístroje
na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro
potřeby dozoru nad trhem a zajišťuje, že orgánům
dozoru může být na žádost předložena technická
dokumentace.
§8
Distributor
Distributor před dodáním přístroje na trh ověří,
zda přístroj nese označení CE, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady a návody a informace
uvedené v § 13 odst. 2 až 4 v českém jazyce a zda
výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v § 5 odst. 5 a 6 a § 7 odst. 2.
§9
Doba pro identifikaci hospodářského subjektu
Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání
přístroje na trh uchovává údaje, pomocí kterých lze
na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt,
který mu přístroj dodal nebo kterému jej dodal.

§6
Zplnomocněný zástupce
Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby
orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení přístroje
na trh.
§7
Dovozce
(1) Dovozce před uvedením přístroje na trh zajistí, aby výrobce provedl jeden z postupů posuzování shody uvedený v § 10, vypracoval technickou
dokumentaci, umístil na přístroj označení CE, při-

§ 10
Postupy posuzování shody
(1) Posuzování shody se základními požadavky
podle § 3 odst. 1 se provede
a) interním řízením výroby (modul A) stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nebo
b) EU přezkoušením typu (modul B), po kterém
se provede shoda s typem založená na interním
řízení výroby (modul C) stanovená v příloze
č. 3 k tomuto nařízení.
(2) Výrobce se může rozhodnout, že použije
postup uvedený v odstavci 1 písm. b) pouze na ně-
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které aspekty základních požadavků, jestliže se na
ostatní aspekty základních požadavků použije postup uvedený v odstavci 1 písm. a).
§ 11
Předpoklad shody
Pokud je přístroj ve shodě s harmonizovanými
normami, které se přístroje týkají a na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie
nebo jejich částmi, má se za to, že je ve shodě se
základními požadavky stanovenými v příloze č. 1
k tomuto nařízení, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.
§ 12
EU prohlášení o shodě
(1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění
základních požadavků stanovených v příloze č. 1
k tomuto nařízení.
(2) EU prohlášení o shodě se vypracuje podle
vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
Prohlášení obsahuje údaje stanovené v příslušných
modulech uvedených v přílohách č. 2 a 3 k tomuto
nařízení a musí být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se přeloží též do jazyka nebo jazyků
požadovaných členským státem Evropské unie,
v němž se přístroj uvádí do provozu nebo dodává
na trh.
(3) Pokud se na přístroj vztahuje více harmonizačních předpisů Evropské unie stanovujících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné
EU prohlášení o shodě s odkazy na všechny tyto
předpisy, podle nichž byla posuzována shoda, včetně
odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné EU prohlášení o shodě může mít podobu složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotlivým předpisům.
§ 13

Částka 45

přístroje provést, musí být označení umístěno na
obalu, pokud je v něm přístroj dodáván, a na přiložených dokladech.
(2) K přístroji se přiloží upozornění na zvláštní
opatření, jež musí být přijata při montáži, instalaci,
údržbě nebo používání přístroje, aby bylo zajištěno,
že po uvedení do provozu bude přístroj splňovat
základní požadavky stanovené v bodě 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(3) U přístroje, u něhož není při jeho použití
v obytných oblastech zaručeno splnění základních
požadavků stanovených v bodě 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, musí být takové omezení používání
zřetelně vyznačeno na přístroji, případně i na jeho
obalu.
(4) Informace potřebné pro používání přístroje
v souladu s účelem, k němuž je určen, musí být uvedeny v návodu přiloženém k přístroji.
§ 14
Pevné instalace
(1) Přístroj, který je určen výhradně k zabudování do určité pevné instalace a jinak není samostatně
dodáván na trh, nemusí splňovat základní požadavky
podle § 3 odst. 1, náležitosti podle § 6 až 12 a § 14
a 15 zákona, včetně náležitostí podle § 5 až 13, pokud se v průvodní dokumentaci k přístroji uvedou
a) údaje identifikující pevnou instalaci, pro kterou
je přístroj určen, charakteristiky její elektromagnetické kompatibility a opatření, jež je třeba
přijmout s ohledem na zabudování přístroje do
pevné instalace, aby nebyla ohrožena shoda
dané instalace, a
b) údaje podle § 5 odst. 5 věty první, § 5 odst. 6
a § 7 odst. 2.
(2) Posouzení shody pevné instalace provede
provozovatel instalace nebo jím pověřená osoba
v případě, že

Označení CE a jiné označování a informace

a) se u pevné instalace projeví známky nesouladu,
zejména při poukazování na rušení, a

(1) Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umisťuje na přístroj nebo štítek s údaji. Pokud
to není možné nebo to nelze s ohledem na charakter

b) Český telekomunikační úřad při postupu podle
jiného právního předpisu7) neshledá, že dokumenty předložené provozovatelem instalace

7

) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
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nebo jím pověřenou osobou, jimiž jsou zejména
průvodní dokumentace, dokumentace stanovená v bodu 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
popřípadě jiné dokumenty, shodu se stanovenými požadavky dostatečně prokazují.
§ 15
Formální nedostatky
Za formální nedostatek se považuje, pokud
a) označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad
trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 nebo
s § 13 odst. 1,

uvedený v § 6 odst. 5 a 6 nebo v § 8 odst. 3, 6
a 7 zákona a v § 5 nebo v § 7.
§ 16
Přechodná ustanovení
(1) Zařízení splňující požadavky stanovené nařízením vlády č. 616/2006 Sb. mohou být nadále dodávána na trh a uváděna do provozu, pokud byla
uvedena na trh přede dnem 20. dubna 2016.
(2) Platné certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. zůstávají
v platnosti a považují se za certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti podle tohoto
nařízení.
§ 17

b) označení CE nebylo umístěno,
c) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,
d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno
v souladu s tímto nařízením,
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Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických
požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, se zrušuje.

e) technická dokumentace chybí nebo je neúplná,
f) informace stanovené v § 5 odst. 6 nebo v § 7
odst. 2 chybějí nebo jsou nesprávné nebo neúplné, nebo
g) nebyl splněn jiný administrativní požadavek

§ 18
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna
2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
při jejich dodávání na trh

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):

technické bezpečnosti a která, za předpokladu, že
jsou správně instalována, udržována a užívána
k účelu, pro který byla vyrobena, neohrožují zdraví
a bezpečnost osob, domácí zvířata nebo majetek.

§1
Předmět úpravy

§4

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na
elektrická zařízení určená pro používání v určitých
mezích napětí, které musí splňovat při uvedení na
trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh
a způsob posuzování shody.

Výrobce

(2) Toto nařízení se vztahuje na elektrická zařízení určená pro použití v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1 000 V a pro stejnosměrný proud od 75 do 1 500 V (dále jen „elektrická zařízení“).
(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§2
Technické požadavky na elektrická zařízení
Základními technickými požadavky na elektrická zařízení jsou základní požadavky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí stanovené v příloze č. 1
k tomuto nařízení. Splnění základních technických
požadavků se prokazuje posuzováním shody.
§3
Dodávání na trh
Na trh lze dodávat jen elektrická zařízení, která
jsou vyrobena v souladu se správnou praxí z hlediska

1

(1) Výrobce před uvedením elektrických zařízení na trh zajistí, aby tato zařízení byla navržena
a vyrobena v souladu se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení, vypracuje technickou dokumentaci uvedenou
v příloze č. 3 k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést postup posuzování shody stanovený
v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(2) Pokud byl soulad elektrického zařízení se
základními technickými požadavky stanovenými
v příloze č. 1 k tomuto nařízení prokázán postupem
posuzování shody, vypracuje výrobce EU prohlášení
o shodě a podle § 12 umístí označení CE.
(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci
a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení
elektrického zařízení na trh.
(4) Výrobce zajistí, aby byly zavedeny takové
postupy, prostřednictvím kterých sériově vyráběné
výrobky budou ve shodě s požadavky stanovenými
tímto nařízením, a to i v případech kdy dojde ke
změnám návrhu nebo parametrů elektrického zařízení nebo ke změnám harmonizovaných norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), mezinárodních norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. b), českých technických norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. c)
nebo jiných dokumentů, které předepisují technické
požadavky, které má elektrické zařízení splňovat

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh.
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(dále jen „technická specifikace“), na jejichž základě
se shoda elektrického zařízení prohlašuje.
(5) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků
elektrických zařízení dodaných na trh a jiná potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům,
která elektrické zařízení představuje, vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Výrobce provádí tyto zkoušky a šetření v rozsahu potřebném
pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Výrobce vede evidenci stížností, nevyhovujících elektrických zařízení a zařízení, která stáhl z oběhu,
a průběžně o těchto činnostech informuje distributory.
(6) Výrobce zajistí, aby bylo na elektrických
zařízeních, která uvedl na trh, uvedeno číslo typu
či dávky nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to
velikost nebo povaha elektrického zařízení neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena
na jeho obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení.
(7) Výrobce dále uvede na elektrickém zařízení,
nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu
přiloženém k elektrickému zařízení své jméno nebo
obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku,
a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat.
Adresa pro doručování musí být adresou místa, na
kterém lze výrobce skutečně zastihnout. Kontaktní
údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném
konečným uživatelům a orgánu dozoru.
(8) Výrobce zajistí, aby byly k elektrickému zařízení přiloženy návody a bezpečnostní informace
v českém jazyce. Tyto návody, bezpečnostní informace a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.
§5
Zplnomocněný zástupce
Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby
orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh.
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zení na trh zajistí, aby výrobce provedl postup posuzování shody, vypracoval technickou dokumentaci, umístil na elektrické zařízení označení CE, přiložil k němu požadované doklady a splnil požadavky stanovené v § 4 odst. 6 a 7.
(2) Dovozce uvede na elektrickém zařízení,
nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu
přiloženém k elektrickému zařízení své jméno nebo
obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku,
a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat.
Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru.
(3) Dovozce zajistí, aby byly k elektrickému
zařízení přiloženy návody a bezpečnostní informace
v českém jazyce.
(4) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků
elektrických zařízení dodávaných na trh a jiná potřebná šetření, je-li to vhodné vzhledem k rizikům,
která elektrické zařízení představuje. Dovozce provádí tyto zkoušky a šetření v rozsahu potřebném pro
potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Dovozce vede evidenci stížností, nevyhovujících elektrických zařízení a elektrických zařízení, která stáhl
z oběhu, a průběžně o těchto činnostech informuje
distributory.
(5) Dovozce po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánu dozoru a zajišťuje,
že orgánu dozoru může být na požádání předložena
technická dokumentace.
§7
Distributor
Distributor před dodáním elektrického zařízení
na trh ověří, zda
a) elektrické zařízení nese označení CE,
b) jsou k elektrickému zařízení přiloženy požadované doklady a návody a bezpečnostní informace v českém jazyce a
c) výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky
stanovené v § 4 odst. 6 a 7 a § 6 odst. 2.

§6

§8

Dovozce

Doba pro identifikaci hospodářského subjektu

(1) Dovozce před uvedením elektrického zaří-

Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání
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elektrického zařízení na trh uchovává údaje, pomocí
kterých lze na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt, který mu elektrické zařízení dodal nebo
kterému jej dodal.
§9
Postup posuzování shody
Postupem posuzování shody elektrického zařízení je interní řízení výroby (modul A) stanovené
v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 10
Předpoklad shody
(1) Pokud je elektrické zařízení ve shodě s
a) harmonizovanými normami2) nebo jejich
částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie,
b) bezpečnostními ustanoveními mezinárodních
norem stanovených Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), pokud normy podle písmene a) nebyly dosud vytvořeny a zveřejněny
a pokud byla tato bezpečnostní ustanovení
Evropskou komisí zveřejněna, nebo
c) bezpečnostními ustanoveními českých technických norem, pokud neexistují technické normy
podle písmene a) nebo b),
má se za to, že je ve shodě se základními technickými
požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.
(2) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejní ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví informaci o normách podle odstavce 1
písm. b) a c).
§ 11
EU prohlášení o shodě
(1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění
základních požadavků stanovených v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

2

Částka 45

(2) EU prohlášení o shodě se vypracuje podle
vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
Prohlášení obsahuje údaje stanovené v modulu A
uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení a musí
být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se
přeloží též do jazyka nebo jazyků požadovaných
členským státem Evropské unie, v němž se elektrické
zařízení uvádí nebo dodává na trh.
(3) Pokud se na elektrické zařízení vztahuje
více harmonizačních předpisů Evropské unie stanovujících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě s odkazy na
všechny tyto předpisy, podle nichž byla posuzována
shoda, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné
EU prohlášení o shodě může mít podobu složky
tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotlivým předpisům.
§ 12
Umisťování označení CE
Označení CE, které se umisťuje před uvedením
elektrického zařízení na trh, se umístí na elektrické
zařízení nebo jeho výrobní štítek. Pokud to vzhledem k povaze elektrického zařízení není možné
nebo odůvodněné, umístí se na obal a průvodní dokumenty.
§ 13
Formální nedostatky
Za formální nedostatek se považuje, pokud
a) označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad
trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 nebo
s § 12,
b) označení CE nebylo umístěno,
c) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,

) Článek 2 bod 1. písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské
normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/
/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.
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d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno
v souladu s tímto nařízením,

dále dodávána na trh, pokud byla uvedena na trh
před 20. dubnem 2016.

e) technická dokumentace chybí nebo je neúplná,
f) informace stanovené v § 4 odst. 7 nebo v § 6
odst. 2 chybějí nebo jsou nesprávné nebo neúplné, nebo
g) nebyl splněn jiný administrativní požadavek
uvedený v § 4 nebo v § 6.
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§ 15
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na elektrická zařízení nízkého
napětí, se zrušuje.

§ 14

§ 16

Přechodné ustanovení

Účinnost

Elektrická zařízení splňující požadavky stanovené nařízením vlády č. 17/2003 Sb. mohou být na-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna
2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb.
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119
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):
§1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na
jednoduché tlakové nádoby (dále jen „nádoby“),
které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh
a způsoby posuzování shody.
(2) Toto nařízení se vztahuje na nádoby vyráběné sériově, které mají tyto vlastnosti:
a) jsou svařované, uzpůsobené pro vystavení
vnitřnímu přetlaku většímu než 0,5 bar, určené
k jímání vzduchu nebo dusíku a nejsou vystavovány působení plamene,
b) části a celky mající vliv na pevnost nádoby pod
tlakem jsou vyrobeny z nelegované ušlechtilé
oceli, z nelegovaného hliníku nebo z nevytvrzených slitin hliníku,
c) skládají se
1. z válcové části kruhového průřezu uzavřené
vně klenutými nebo plochými dny souosými
s válcovou částí, nebo
2. ze dvou souosých klenutých den,
d) nejvyšší dovolený tlak nádoby není větší
než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu
nádoby (dále jen „součin PS.V“) není větší než
10 000 bar.L a
e) nejnižší dovolená teplota není nižší než –50 °C
a nejvyšší dovolená teplota není vyšší než
300 °C u nádob z oceli nebo 100 °C u nádob
z hliníku nebo ze slitin hliníku.

1

(3) Toto nařízení se nevztahuje na
a) nádoby navržené pro jaderné účely, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,
b) nádoby určené k instalaci na plavidlech a letadlech nebo k jejich pohonu a
c) hasicí přístroje.
§2
Technické požadavky na nádoby
(1) Základními technickými požadavky na nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L, které
musí nádoby splňovat, jsou základní bezpečnostní
požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění základních technických požadavků se
prokazuje posuzováním shody.
(2) Nádoby, u nichž je součin PS.V 50 bar.L
nebo menší, musí být navrženy a vyrobeny v souladu
se správnou technickou praxí používanou v některém
z členských států Evropské unie.
§3
Dodávání na trh a uvádění do provozu
Nádoby mohou být dodávány na trh a uváděny
do provozu, pokud, jsou-li správně instalovány,
udržovány a používány k určenému účelu, splňují
požadavky tohoto nařízení.
§4
Výrobce
(1) Výrobce při uvádění nádob, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L, na trh zajistí, aby tyto
nádoby byly navrženy a vyrobeny v souladu s § 2
odst. 1, vypracuje technickou dokumentaci stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení a provede

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh.
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nebo nechá provést postup posuzování shody stanovený v § 9.
(2) Pokud byl soulad nádoby, u níž je součin PS.V větší než 50 bar.L, se základními technickými požadavky prokázán postupem posuzování
shody, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě
a umístí označení CE a nápisy stanovené v bodě 1
přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(3) Výrobce při uvádění nádob, u nichž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší, na trh zajistí, aby tyto
nádoby byly navrženy a vyrobeny v souladu s § 2
odst. 2 a opatřeny nápisy stanovenými v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(4) Výrobce uchovává technickou dokumentaci
a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení
nádoby na trh.
(5) Výrobce zajistí, aby byl na nádobách, jež
uvedl na trh, uveden typ a sériové číslo nebo označení dávky umožňující jejich identifikaci. Výrobce
dále zajistí, aby byly k nádobám přiloženy jasné
a srozumitelné návody k použití a bezpečnostní informace stanovené v bodě 2 přílohy č. 3 k tomuto
nařízení v českém jazyce.
(6) Výrobce uvede na nádobě v jazyce srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru své
jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou
známku, a adresu pro doručování. Adresa pro doručování musí být adresou místa, na kterém lze výrobce skutečně zastihnout.
(7) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků
nádob dodaných na trh a jiná potřebná šetření, je-li
to potřebné vzhledem k rizikům, která nádoba představuje. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu
potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika, které představuje nádoba vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Výrobce vede
evidenci stížností, nevyhovujících nádob a nádob,
které stáhl z oběhu, a průběžně o těchto činnostech
informuje distributory.
§5
Zplnomocněný zástupce
Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby
orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení nádoby na
trh.
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§6
Dovozce
(1) Dovozce před uvedením nádoby, u níž je
součin PS.V větší než 50 bar.L, na trh zajistí, aby
výrobce provedl postup posuzování shody uvedený
v § 9, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby nádoba nesla označení CE a nápisy stanovené v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení a aby
výrobce splnil požadavky stanovené v § 4 odst. 5 a 6.
(2) Dovozce před uvedením nádoby, u níž je
součin PS.V 50 bar.L nebo menší, na trh zajistí,
aby byla navržena a vyrobena v souladu s § 2 odst. 2,
aby byla opatřena nápisy stanovenými v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení a aby výrobce splnil
požadavky stanovené v § 4 odst. 5 a 6.
(3) Dovozce zajistí, aby byly k nádobám přiloženy návod k použití a bezpečnostní informace
stanovené v bodě 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení
v českém jazyce.
(4) U nádob, u nichž je součin PS.V větší
než 50 bar.L, dovozce po dobu 10 let od uvedení
nádoby na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě
pro potřeby orgánu dozoru a zajišťuje, aby orgánu
dozoru byla na jeho žádost předložena technická dokumentace.
(5) Dovozce uvede na nádobě, nebo, není-li to
možné, v dokladu přiloženém k nádobě v jazyce srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru
své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování.
(6) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků
nádob dodaných na trh a jiná potřebná šetření, je-li
to potřebné vzhledem k rizikům, která nádoba představuje. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu
potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika, které představuje nádoba vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Dovozce vede
evidenci stížností, nevyhovujících nádob a nádob,
které stáhl z oběhu, a průběžně o těchto činnostech
informuje distributory.
§7
Distributor
(1) Distributor před dodáním nádoby, u níž je
součin PS.V větší než 50 bar.L, na trh ověří, zda
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a) nádoba nese označení CE a nápisy stanovené
v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
b) jsou k nádobě přiloženy požadované doklady
a návod k použití a bezpečnostní informace stanovené v bodě 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení
v českém jazyce a
c) výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené
v § 4 odst. 5 a 6 a v § 6 odst. 5.
(2) Před dodáním na trh nádoby, u níž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší, distributor ověří, zda
a) nádoba byla opatřena nápisy stanovenými
v bodě 1.2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
b) jsou k nádobě přiloženy návod k použití a bezpečnostní informace stanovené v bodě 2 přílohy
č. 3 k tomuto nařízení v českém jazyce a
c) výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené
v § 4 odst. 5 a 6 a v § 6 odst. 5.
§8
Doba pro identifikaci hospodářského subjektu
Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání
nádoby na trh uchovává údaje, pomocí kterých lze
na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt,
který mu nádobu dodal nebo kterému nádobu dodal.
§9
Postupy posuzování shody
(1) Před výrobou musí být nádoby, u nichž je
součin PS.V větší než 50 bar.L, podrobeny EU přezkoušení typu (modul B) stanovenému v bodě 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a to tímto způsobem:
a) u nádob vyrobených v souladu s harmonizovanými normami, na něž byly zveřejněny odkazy
v Úředním věstníku Evropské unie, jedním ze
dvou následujících způsobů podle volby výrobce:
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je reprezentativní pro plánovanou výrobu
(modul B – výrobní typ) stanoveným v bodě 1.2 písm. a) přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
b) u nádob, které se nevyrábějí nebo se vyrábějí jen
částečně v souladu s harmonizovanými normami, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, výrobce předloží
k přezkoušení prototyp úplné nádoby, který je
reprezentativní pro plánovanou výrobu, a technickou dokumentaci a další doklady pro přezkoumání a posouzení vhodnosti technického
návrhu nádoby (modul B – výrobní typ) stanovené v bodě 1.2 písm. a) přílohy č. 2 k tomuto
nařízení.
(2) Před uvedením na trh musí být nádoby
podrobeny těmto postupům:
a) pokud je součin PS.V větší než 3 000 bar.L,
použije se postup shoda s typem založená na
interním řízení výroby a zkoušení nádob pod
dohledem (modul C1) stanovený v bodě 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
b) pokud je součin PS.V 3 000 bar.L nebo menší,
ale je větší než 200 bar.L, použije se podle volby
výrobce některý z následujících postupů:
1. shoda s typem založená na interním řízení
výroby a zkoušení nádob pod dohledem
(modul C1) stanovená v bodě 2 přílohy č. 2
k tomuto nařízení, nebo
2. shoda s typem založená na interním řízení
výroby a kontrolách nádob pod dohledem
v náhodně zvolených intervalech (modul C2) podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto
nařízení,
c) pokud je součin PS.V 200 bar.L nebo menší, ale
je větší než 50 bar.L, použije se podle volby
výrobce některý z následujících postupů:
1. shoda s typem založená na interním řízení
výroby a zkoušení nádob pod dohledem
(modul C1) stanovená v bodě 2 přílohy č. 2
k tomuto nařízení, nebo

1. posouzením vhodnosti technického návrhu
nádoby prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů
bez přezkoušení vzorku (modul B – typ návrhu) stanoveným v bodě 1.2 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo

2. shoda s typem založená na interním řízení
výroby (modul C) stanovená v bodě 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

2. posouzením vhodnosti technického návrhu
nádoby prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů
a přezkoušením vzoru úplné nádoby, který

(3) Záznamy a korespondence vztahující se
k postupům posuzování shody uvedeným v odstavcích 1 a 2 se vypracují v úředním jazyce členského
státu Evropské unie, v němž je oznámený subjekt
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usazen, nebo v jazyce, na kterém se výrobce s tímto
oznámeným subjektem dohodne.
§ 10
Předpoklad shody
Pokud je nádoba ve shodě s harmonizovanými
normami nebo jejich částmi, které se nádob týkají
a na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, má se za to, že je ve shodě se
základními technickými požadavky, na které se tyto
normy nebo jejich části vztahují.
§ 11
EU prohlášení o shodě
(1) EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo
prokázáno splnění základních technických požadavků.
(2) EU prohlášení o shodě se vypracuje podle
vzoru stanoveného v příloze č. 4 k tomuto nařízení,
obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech
stanovených v příloze č. 2 k tomuto nařízení a musí
být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se
přeloží do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se nádoba uvádí
nebo dodává na trh.
(3) Pokud se na nádobu vztahuje více harmonizačních předpisů Evropské unie stanovících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné
EU prohlášení o shodě odkazující na všechny tyto
předpisy, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto
jediné EU prohlášení o shodě může mít podobu
složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými
k jednotlivým předpisům.
§ 12
Umisťování označení CE, nápisů a identifikačních
čísel oznámených subjektů
(1) Označení CE, které se umísťuje před uvedením nádoby na trh, a nápisy stanovené v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení se umístí na nádobu nebo
její výrobní štítek.
(2) Identifikační číslo oznámeného subjektu,
který se účastnil posuzování shody s typem založené
na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1) stanovené v bodě 2 přílohy č. 2
k tomuto nařízení nebo posuzování shody s typem
založené na interním řízení výroby a kontrolách
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nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2) stanovené v bodě 3 přílohy č. 2
k tomuto nařízení, připojuje za označení CE oznámený subjekt nebo podle jeho pokynů výrobce nebo
jeho zplnomocněný zástupce.
(3) Za označením CE a identifikačním číslem
oznámeného subjektu může být umístěna jakákoli
jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití.
§ 13
Formální nedostatky
Za formální nedostatek se považuje, pokud
a) označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na
akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení
(EHS) č. 339/93, nebo s § 12 odst. 1,
b) označení CE nebylo umístěno,
c) identifikační číslo oznámeného subjektu bylo
umístěno v rozporu s § 12 nebo nebylo umístěno,
d) nápisy stanovené v bodě 1 přílohy č. 3 k tomuto
nařízení nebyly umístěny nebo byly umístěny
v rozporu s § 12 nebo bodem 1 přílohy č. 3
k tomuto nařízení,
e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,
f) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno
v souladu s tímto nařízením,
g) technická dokumentace chybí nebo je neúplná,
h) informace uvedené v § 4 odst. 6 nebo v § 6
odst. 5 chybějí nebo jsou nesprávné nebo neúplné, nebo
i) nebyl splněn jiný administrativní požadavek
uvedený v § 4 nebo v § 6 nebo v § 6 odst. 1,
5 nebo 6 nebo v § 8 odst. 1, 3, 6 nebo 7 zákona.
§ 14
Přechodná ustanovení
(1) Nádoby splňující požadavky nařízení vlády
č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, mohou být
dodávány na trh a uváděny do provozu nadále, pokud byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(2) Platné certifikáty a jiné dokumenty, které
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osvědčují zjištěné skutečnosti a které byly vydány
notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 20/
/2003 Sb., zůstávají v platnosti a považují se za certifikáty a jiné dokumenty podle tohoto nařízení.

technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby,
se zrušuje.

§ 15

Účinnost

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví

§ 16

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna
2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

