
V. 
 
Platné znění dotčené části zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění zákona č. xx/201x Sb. s vyznačením 
navrhovaných změn 
 

§ 14 
Prohlášení o shodě 

 
(1) Prohlášením o shodě výrobce potvrzuje, že při posuzování shody bylo prokázáno splnění 
základních technických požadavků stanovených v nařízení vlády. 

 
(2) Prohlášení o shodě obsahuje údaje uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, které jsou v 
závislosti na posuzovaném výrobku konkretizované nařízením vlády, a prvky stanovené v 
příslušných modulech posuzování shody, a musí být stále aktualizováno. Vyhotovuje se v 
českém jazyce a v úředních jazycích členských států jazycích požadovaných členskými 
státy Evropské unie, v nichž je výrobek uváděn nebo dodáván na trh. 

 
(3) Pokud se na výrobek vztahuje více nařízení vlády, která upravují vypracování prohlášení o 
shodě, a tato nařízení vlády to připouštějí, vypracuje se jediné prohlášení o shodě, v němž se 
uvedou odkazy na harmonizační předpisy Evropské unie, vztahující se k danému výrobku, 
popřípadě na příslušná nařízení vlády. Toto jediné prohlášení o shodě může mít, připouští-li to 
nařízení vlády, podobu složky tvořené příslušnými jednotlivými prohlášeními o shodě. 

 
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 

 
                                                            
11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných 
prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. 
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(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. 
 
(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. 
 
 

§ 39  
 

(1) Výrobek, který je lodní výstrojí, smí být umístěn na loď, pokud splňuje stanovené 
požadavky účinné ke dni jeho umístění a byla u něj posouzena shoda. Jestliže výrobek splňuje 
tyto požadavky, nesmí orgány veřejné správy bránit jeho umístění na loď. 
 
(2) Výrobce, který není usazen v Evropské unii, je povinen jmenovat svého zplnomocněného 
zástupce. Výrobce, který není usazen v Evropské unii, je povinen písemně jmenovat 
svého zplnomocněného zástupce. Pověření zplnomocněného zástupce obsahuje adresu, 
na níž jej lze kontaktovat. 
 
(3) Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto zákona považován za výrobce rovněž, pokud 
umístí na loď výrobek, který je lodní výstrojí. 
 
 

§ 43 
 
Pro účely posuzování shody tlakových zařízení se sestavou rozumí několik tlakových zařízení 
sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku. 
Pro účely posuzování shody tlakových zařízení se rozumí 
 

a) sestavou několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují 
ucelenou funkční jednotku, 

 
b) uvedením do provozu první použití tlakového zařízení nebo sestavy jejich 

uživatelem. 
                                                            
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. 
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§ 46 
 
Pro účely posuzování shody rádiových zařízení se rozumí 
 

a) rádiovým zařízením elektrický nebo elektronický výrobek, který záměrně vysílá nebo 
přijímá rádiové vlny pro účely rádiové komunikace nebo rádiového určování, nebo 
elektrický nebo elektronický výrobek, který je třeba doplnit příslušenstvím, například 
anténou, aby mohl záměrně vysílat nebo přijímat rádiové vlny pro účely rádiové 
komunikace nebo rádiového určování, 

 
b) rádiovou komunikací komunikace pomocí rádiových vln, 

 
c) rádiovými vlnami elektromagnetické vlny o kmitočtu nižším než 3 000 GHz šířené 

prostorem bez umělého vedení, 
 

d) rádiovým určováním určování polohy, rychlosti pohybu nebo dalších vlastností 
určitého objemu nebo získávání informací o těchto parametrech pomocí vlastností 
šíření rádiových vln., 

 
e) uvedením do provozu první použití rádiového zařízení konečným uživatelem. 
 
 

§ 48 
 

(1) Dovozce je povinen zajistit, aby výrobce provedl úkony stanovené v § 8 odst. 2 písm. a) 
rovněž před uvedením měřidla do provozu. 

 
(2) Při postupu podle § 8 odst. 3 věty první dovozce nesmí uvést měřidlo ani do provozu. 

 
(3) Při postupu podle § 9 odst. 1 jedná distributor s řádnou péčí i u měřidel jím uváděných do 
provozu. Distributor je povinen ověřit, zda měřidlo odpovídá požadavkům uvedeným v § 9 
odst. 2 rovněž před jeho uvedením do provozu. 

 
(4) Při postupu podle § 9 odst. 3 věty první distributor nesmí uvést měřidlo ani do provozu. 

 
(5) Při postupu podle § 9 odst. 4 se povinnost distributora vztahuje i na měřidla, která uvedl 
do provozu. 
 
Pro účely posuzování shody měřidel se uvedením do provozu rozumí první použití 
měřidla určeného pro konečného uživatele k účelům, pro které bylo určeno. 
 
 
 

48a 

(1) Dovozce je povinen zajistit, aby výrobce provedl úkony stanovené v § 8 odst. 2 písm. 
a) rovněž před uvedením měřidla do provozu. 
 
(2) Při postupu podle § 8 odst. 3 věty první dovozce nesmí uvést měřidlo ani do provozu. 
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(3) Při postupu podle § 9 odst. 1 jedná distributor s řádnou péčí i u měřidel jím 
uváděných do provozu. Distributor je povinen ověřit, zda měřidlo odpovídá 
požadavkům uvedeným v § 9 odst. 2 rovněž před jeho uvedením do provozu. 
 
(4) Při postupu podle § 9 odst. 3 věty první distributor nesmí uvést měřidlo ani do 
provozu. 
 
(5) Při postupu podle § 9 odst. 4 se povinnost distributora vztahuje i na měřidla, která 
uvedl do provozu. 
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