
V. 
 
Platné znění dotčené části zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh s vyznačením navrhovaných změn 
 

HLAVA I 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VÝROBKY UPRAVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI NAŘÍZENÍMI 

EVROPSKÉ UNIE 
 

Oddíl 1 
Osobní ochranné prostředky 

 
§ 27 

 
Odkazuje-li přímo použitelný předpis v oblasti osobních ochranných prostředků na příslušný 
vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru. 
(1) Odkazuje-li nařízení Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků11) na 
příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru. 
 
(2) Odkazuje-li nařízení Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků na 
jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice 
český jazyk. 
 
 

Oddíl 2 
Spotřebiče plynných paliv 

 
§ 27a 

 
(1) Odkazuje-li nařízení Evropské unie v oblasti spotřebičů plynných paliv12) na 
příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru. 
 
(2) Odkazuje-li nařízení Evropské unie v oblasti spotřebičů plynných paliv na jazyk 
určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český 
jazyk. 
 
 

Oddíl 3 
Lanové dráhy 

 
§ 27b 

 
(1) Odkazuje-li nařízení Evropské unie v oblasti lanových drah13) na příslušný 
vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru, kterým je drážní 

                                                            
11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných 
prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/986/EHS. 
12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných 
paliv a zrušení směrnice Rady 2009/142/ES. 
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 zde dne 9 března 2016 o lanových dráhách a o 
zrušení směrnice 2000/9/ES. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACVG7JO4)



2 
 

správní úřad14), s výjimkou oblasti lyžařských vleků15), kde je tímto orgánem Česká 
obchodní inspekce. 
 
(2) Odkazuje-li nařízení Evropské unie v oblasti lanových drah na jazyk určený nebo 
požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk. 
 
 

                                                            
14) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 
15) Článek 3 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424/ ze dne 9. března 2016 o 
lanových dráhách a o zrušení směrnice Rady 2000/9/ES.  
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