
VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU  

 
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění zákona 

č. xx/201x Sb. 
 

Navrhovaný právní předpis  
 

Odpovídající předpis EU  

Ustanovení (část, §, 
odst., písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

Čl. I. bod 1 
(§ 14 odst. 2 zákona 
č. 90/2016 Sb.) 

V § 14 odst. 2 se slova „úředních jazycích členských 
států“ nahrazují slovy „jazycích požadovaných 
členskými státy“ 

32013L0053 
 
 
 
 
 
32014L0028 
 
 
 
 
32014L0029 
 
 
 
 
32014L0030 
 
 
 
 
 
32014L0031 
 
 
 
32014L0032 
 
 

Čl. 15 odst. 2 
 
 
 
 
 
Čl. 21 odst. 2 
 
 
 
 
Čl. 14 odst. 2 
 
 
 
 
Čl. 15 odst. 2 
 
 
 
 
 
Čl. 14 odst. 2 
 
 
 
Čl. 19 odst. 2 
 
 

2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze IV této 
směrnice, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze II 
rozhodnutí č. 768/2008/ES a v příloze V této směrnice a je průběžně aktualizováno. 
Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se 
výrobek dodává na trh nebo uvádí do provozu. 
 
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze IV, 
obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze III a je 
průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským 
státem, v němž se výbušnina uvádí nebo dodává na trh. 
 
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze IV, 
obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze II a je 
průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským 
státem, v němž se nádoba uvádí nebo dodává na trh. 
 
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze IV, musí 
obsahovat prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v přílohách II a III a 
být průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných 
členským státem, v němž se přístroj uvádí nebo dodává na trh 
 
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze IV, 
obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze II a je 
průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským 
státem, v němž se neautomatické váhy uvádějí nebo dodávají na trh.. 
 
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze XIII, 
obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze II a je 
průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským 
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32014L0033 
 
 
 
 
32014L0034 
 
 
 
 
32014L0035 
 
 
 
 
32014L0053 
 
 
 
 
32014L0068 
 
 
 
 
 
32014L0090 

 
 
Čl. 17 odst. 2 
 
 
 
 
Čl. 14 odst. 2 
 
 
 
 
Čl. 15 odst. 2 
 
 
 
 
Čl. 18 odst. 2 
 
 
 
 
Čl. 17 odst. 2 
 
 
 
 
 
Čl. 16 odst. 4 

státem, v němž se měřidlo uvádí nebo dodává na trh. 
 
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze II, obsahuje 
prvky stanovené v příslušných přílohách V až XII a je průběžně aktualizováno. 
Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se výtah 
nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy uvádí nebo dodává na trh. 
 
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze X, obsahuje 
prvky stanovené v příslušných postupech posuzování shody uvedených v přílohách 
III až IX a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž se výrobek uvádí nebo dodává na trh. 
 
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze IV, 
obsahuje prvky stanovené v modulu A uvedeném v příloze III a je průběžně 
aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v 
němž se elektrické zařízení uvádí nebo dodává na trh. 
 
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze VI, musí 
obsahovat prvky stanovené ve výše uvedené příloze a být průběžně aktualizováno. 
Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se 
rádiové zařízení uvádí nebo dodává na trh. 
 
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze IV, 
obsahuje prvky stanovené v příslušných postupech posuzování shody uvedených v 
příloze III a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž se tlakové zařízení nebo sestava uvádí 
nebo dodává na trh. 
 
4. Jakmile je lodní výstroj umístěna na palubu lodě EU, musí být kopie EU 
prohlášení o shodě vztahujícího se na dotyčnou výstroj předána lodi a uchovávána 
na palubě, dokud uvedená výstroj není z lodi odstraněna. Výrobce musí prohlášení 
přeložit do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem vlajky, včetně 
nejméně jednoho jazyka běžně užívaného v odvětví námořní dopravy. 

Čl. I bod 2  
(§ 27 zákona č. 
90/2016 Sb.) 

V části druhé v Hlavě I Oddíl 1 zní: 
„Oddíl 1 

Osobní ochranné prostředky 
§ 27 

(1) Odkazuje-li nařízení Evropské unie v oblasti 
osobních ochranných prostředků11) na příslušný 
vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice 
orgán dozoru. 
 
 

32016R0425 Čl. 8 odst. 9 
 
 
 
 
 
 
Čl. 8 odst. 10 
 
 

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který uvedli 
na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijmou okamžitě nápravná opatření 
nezbytná k uvedení tohoto OOP do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z 
trhu nebo z oběhu. Dále, pokud OOP představuje riziko, informují o tom výrobci 
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž OOP dodali na trh, 
a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních. 
 
10. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
OOP s tímto nařízením v papírové nebo elektronické podobě, a to v jazyce snadno 
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_________ 

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.“. 
 
 

 
 
 
Čl. 9 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 10 odst. 7 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 10 odst. 9 
 
 
 
 
 
Čl. 11 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
Čl. 11 odst. 5 

srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při 
činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná OOP, které uvedli na trh. 
 
2. Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, které obdržel od 
výrobce. Pověření musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň: 
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřebu 
vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let od uvedení OOP na trh; 
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné 
žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody OOP; 
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, 
jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná OOP, na které se vztahuje jeho pověření. 
 
7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který uvedli 
na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijmou okamžitě nápravná opatření 
nezbytná k uvedení OOP do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu 
nebo z oběhu. Dále, pokud OOP představuje riziko, informují o tom dovozci 
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, ve kterých OOP dodali na 
trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných 
opatřeních. 
 
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
OOP v papírové nebo elektronické podobě, a to v jazyce snadno srozumitelném 
tomuto orgánu. Dovozci spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, 
jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná OOP, které uvedli na trh. 
 
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který 
dodali na trh, není ve shodě s tímto nařízením, zajistí, aby byla přijata nápravná 
opatření nezbytná k jeho uvedení do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z 
trhu nebo z oběhu. Dále, pokud OOP představuje riziko, informují o tom distributoři 
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž OOP dodali na trh, 
a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních. 
 
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické 
podobě nezbytné k prokázání shody OOP. Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná OOP, které dodali 
na trh. 
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(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. 
 

32016R0425 Čl. 8 odst. 7 
 
 
 
 
Čl. 10 odst. 4 
 
 
 
Čl. 15 odst. 2 
 

7. Výrobci zajistí, aby byly k OOP přiloženy návod a informace uvedené v bodě 1.4 
přílohy II v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným 
uživatelům, který určí příslušný členský stát. Tento návod a informace a veškerá 
označení musí být jasné, srozumitelné, snadno pochopitelné a čitelné. 
 
4. Dovozci zajistí, aby byly k OOP přiloženy návod a informace uvedené v bodě 1.4 
přílohy II v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným 
uživatelům, který určí dotčený členský stát. 
 
2. EU prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze 
IX, musí obsahovat prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v přílohách 
IV, VI, VII a VIII a musí být průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo 
jazyků požadovaných členským státem, v němž se OOP uvádí nebo dodává na trh. 

Čl. I bod 3 
(§ 27a zákona č. 
90/2016 Sb.)  

V části druhé Hlavě I se za Oddíl 1 vkládají nové Oddíly 
2 a 3, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12 
až 15 znějí: 
 

„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. 
 
 
________________ 
12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných 
paliv a o zrušení směrnice Rady 2009/142/ES. 
 

32016R0426 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 7 odst. 8 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 7 odst. 9 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 8 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 9 odst. 7 
 

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že spotřebič nebo 
vybavení, které uvedli na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijmou okamžitě 
nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto spotřebiče nebo vybavení do shody, 
nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud spotřebič 
nebo vybavení představuje riziko, informují o tom výrobci neprodleně příslušné 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž spotřebič nebo vybavení dodali na trh, a 
uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních. 
 
9. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
spotřebiče nebo vybavení s tímto nařízením, a to v jazyce snadno srozumitelném 
tomuto orgánu. Tyto informace a dokumentace mohou být poskytnuty v papírové 
nebo elektronické podobě. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při 
činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná spotřebiči nebo vybaveními, 
které uvedli na trh. 
. 
2. Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, které obdržel od 
výrobce. Pověření musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň: 
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřebu 
vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let od uvedení spotřebiče 
nebo vybavení na trh; 
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné 
žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody spotřebiče 
nebo vybavení; 
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, 
jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná spotřebiči nebo vybaveními, na které se 
vztahuje jeho pověření. 
 
7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že spotřebič nebo 
vybavení, které uvedli na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijmou okamžitě 
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Čl. 9 odst. 9 
 
 
 
 
 
 
Čl. 10 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 10 odst. 5 

nápravná opatření k uvedení tohoto spotřebiče nebo vybavení do shody, nebo v 
případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud spotřebič nebo 
vybavení představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně příslušné 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž spotřebič nebo vybavení dodali na trh, a 
uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních. 
 
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
spotřebiče nebo vybavení, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Tyto 
informace a dokumentace mohou být poskytnuty v papírové nebo elektronické 
podobě. Dovozci spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž 
cílem je odstranit rizika vyvolaná spotřebiči nebo vybaveními, které uvedli na trh. 
 
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že spotřebič nebo 
vybavení, které dodali na trh, nejsou ve shodě s tímto nařízením, zajistí, aby byla 
přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto spotřebiče nebo vybavení do 
shody, nebo v případě potřeby k jejich stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud 
spotřebič nebo vybavení představuje riziko, distributoři o tom neprodleně informují 
příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž spotřebič nebo vybavení 
dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných 
opatřeních. 
 
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
spotřebiče nebo vybavení. Tyto informace a dokumentace mohou být poskytnuty v 
papírové nebo elektronické podobě. Distributoři spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná spotřebiči nebo 
vybaveními, které dodali na trh. 

(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. 
 

 Čl. 7 odst. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 9 odst. 4 

7. Výrobci zajistí, aby byly ke spotřebiči přiloženy návod a bezpečnostní informace 
podle bodu 1.5 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním 
konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát. Tento návod a bezpečnostní 
informace a veškerá označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné. 
 
Výrobci zajistí, aby byla k vybavení přiložena kopie EU prohlášení o shodě 
obsahující mimo jiné návod k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě 
podle bodu 1.7 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném výrobcům spotřebičů, který 
určí dotčený členský stát. 
 
Nicméně v případech, kdy je jedinému dodavateli dodáváno velké množství 
vybavení, je možné k dotčené dodávce přiložit jedinou kopii EU prohlášení o shodě. 
 
 
4. Dovozci zajistí, aby byly ke spotřebiči přiloženy návod a bezpečnostní informace 
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Čl. 10 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 15 odst. 2 
 
 
 
 
Čl. 15 odst. 3 
 
 
 

podle bodu 1.5 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním 
konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát. 
 
Dovozci zajistí, aby byla k vybavení přiložena kopie EU prohlášení o shodě 
obsahující mimo jiné návod k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě 
podle bodu 1.7 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném výrobcům spotřebičů, který 
určí dotčený členský stát. 
 
 
2. Před dodáním spotřebiče na trh distributoři ověří, zda nese označení CE a zda 
jsou k němu přiloženy návod a bezpečnostní informace podle bodu 1.5 přílohy I v 
jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který 
určil členský stát, v němž má být spotřebič dodán na trh, a zda výrobce a dovozce 
splnili požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6 a čl. 9 odst. 3. 
 
Před dodáním vybavení na trh distributoři ověří, zda nese označení CE a zda je k 
němu přiložena kopie EU prohlášení o shodě obsahující mimo jiné návod k 
zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle bodu 1.7 přílohy I v 
jazyce snadno srozumitelném výrobcům spotřebičů, který určil dotčený členský stát, 
a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6 a čl. 9 odst. 
3. 
 
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že spotřebič nebo 
vybavení není ve shodě se základními požadavky stanovenými v příloze I, nesmí 
dodat spotřebič nebo vybavení na trh, dokud nebudou uvedeny do shody. Dále, 
pokud spotřebič nebo vybavení představuje riziko, informuje o tom distributor 
výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem. 
 
2. EU prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze V, 
musí obsahovat prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze III a 
musí být průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných 
členským státem, v němž se spotřebič nebo vybavení uvádí nebo dodává na trh 
 
3. K usnadnění splnění základních požadavků platných pro dokončené spotřebiče, 
uvedených v příloze I, musí EU prohlášení o shodě vybavení uvádět charakteristiky 
vybavení a obsahovat návod k zabudování vybavení do spotřebiče nebo k montáži, 
kterou se spotřebič vytvoří. EU prohlášení o shodě je vypracováno v jazyce snadno 
srozumitelném výrobcům spotřebičů a orgánům dozoru nad trhem, který určí 
dotčený členský stát. 
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Čl. I bod 3 
(§ 27b zákona č. 
90/2016 Sb.) 
 

 

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. 
________________ 
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o 
zrušení směrnice 2000/9/ES. 
 
 

32016R0424 
 

Čl. 11 odst. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 11 odst. 9 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 12 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 odst. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 odst. 9 
 
 
 
 

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že dílčí systém nebo 
bezpečnostní prvek, který uvedli na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto dílčího systému nebo 
bezpečnostního prvku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z 
oběhu. Dále, pokud dílčí systém nebo bezpečnostní prvek představuje riziko, 
informují o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v 
nichž dílčí systém nebo bezpečnostní prvek dodali na trh, a uvedou podrobnosti, 
zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních. 
 
9. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
dílčího systému nebo bezpečnostního prvku s tímto nařízením, a to v jazyce snadno 
srozumitelnému tomuto orgánu. Tyto informace a dokumentace mohou být 
poskytnuty v papírové nebo elektronické podobě. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná dílčími 
systémy nebo bezpečnostními prvky, které uvedli na trh. 
 
2. Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, které obdržel od 
výrobce. Pověření musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň: 
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu třiceti let po uvedení dílčího 
systému nebo bezpečnostního prvku na trh; 
b) poskytnout příslušným vnitrostátním orgánům na základě jejich odůvodněné 
žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody dílčího 
systému nebo bezpečnostního prvku; 
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, 
jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná dílčími systémy nebo bezpečnostními 
prvky, na které se vztahuje jeho pověření. 
 
7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že dílčí systém nebo 
bezpečnostní prvek, který uvedli na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nápravná opatření k uvedení tohoto dílčího systému nebo bezpečnostního 
prvku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud dílčí systém nebo bezpečnostní prvek představuje riziko, informují o tom 
dovozci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž dílčí 
systém nebo bezpečnostní prvek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o 
nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních. 
 
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
dílčího systému nebo bezpečnostního prvku, a to v jazyce snadno srozumitelném 
tomuto orgánu. Tyto informace a dokumentace mohou být poskytnuty v papírové 
nebo elektronické podobě. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při 
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Čl. 14 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 14 odst. 5 

činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná dílčími systémy nebo 
bezpečnostními prvky, které uvedli na trh. 
 
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že dílčí systém 
nebo bezpečnostní prvek, který dodali na trh, není ve shodě s tímto nařízením, 
zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto dílčího 
systému nebo bezpečnostního prvku do shody, nebo v případě potřeby k jeho 
stažení z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc dílčí systém nebo bezpečnostní prvek 
představuje riziko, informují o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní 
orgány členských států, v nichž dílčí systém nebo bezpečnostní prvek dodali na trh, 
a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních. 
 
5.   Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
dílčího systému nebo bezpečnostního prvku. Tyto informace a dokumentace mohou 
být poskytnuty v papírové nebo elektronické podobě. Spolupracují s tímto orgánem 
na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná dílčími 
systémy nebo bezpečnostními prvky, které dodali na trh. 

(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. 

 

 Čl. 11 odst. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 odst. 4 
 
 
 
Čl. 14 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Výrobci zajistí, aby k dílčímu systému nebo bezpečnostnímu prvku byla 
přiložena kopie EU prohlášení o shodě a návod a bezpečnostní informace v jazyce 
snadno srozumitelném uživatelům, který určí dotčený členský stát. Tento návod a 
bezpečnostní informace musí být jasné, srozumitelné a pochopitelné. 
 
Avšak v případě, že je jedinému hospodářskému subjektu nebo uživateli doručen 
velký počet dílčích systémů nebo bezpečnostních prvků, může být k šarži nebo 
zásilce přiložena jen jedna kopie EU prohlášení o shodě. 
 
 
4. Dovozci zajistí, aby byl k dílčímu systému nebo bezpečnostnímu prvku přiložen 
návod a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumitelném uživatelům, který 
určí dotčený členský stát. 
 
2. Před dodáním dílčího systému nebo bezpečnostního prvku na trh distributoři 
ověří, zda nese označení CE a je k němu přiložena kopie EU prohlášení o shodě a 
návod a bezpečnostní informace a případně jiné požadované dokumenty v jazyce 
snadno srozumitelném uživatelům v členském státě, v němž má být dílčí systém 
nebo bezpečnostní prvek dodán na trh a který stanoví dotčený členský stát, a zda 
výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 11 odst. 5 a 6 a v čl. 13 odst. 3. 
 
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že dílčí systém nebo 
bezpečnostní prvek není ve shodě s platnými základními požadavky stanovenými v 
příloze II, nesmí dílčí systém nebo bezpečnostní prvek dodat na trh, dokud nebude 
uveden do shody. Pokud navíc dílčí systém nebo bezpečnostní prvek představuje 
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Čl. 19 odst. 2 

riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru 
nad trhem. 
 
 
2. EU prohlášení o shodě je vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze IX, 
obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v přílohách III až VII 
a je průběžně aktualizováno. Je přiloženo k dílčímu systému nebo bezpečnostnímu 
prvku a přeloženo do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž je 
dílčí systém nebo bezpečnostní prvek uváděn nebo dodáván na trh. 

Čl. I bod 4 
(§ 39 odst. 2 zákona 
č. 90/2016 Sb.) 

(2) Výrobce, který není usazen v Evropské unii, je 
povinen písemně jmenovat svého zplnomocněného 
zástupce. Pověření zplnomocněného zástupce obsahuje 
adresu, na níž jej lze kontaktovat 

32014L0090 Cl. 13 odst. 1 1. Výrobce, který se nenachází na území alespoň jednoho členského státu, jmenuje 
písemným pověřením zplnomocněného zástupce pro Unii a v pověření uvede jméno 
zplnomocněného zástupce a adresu, na níž jej lze kontaktovat. 

Čl. 1 bod 5 
(§ 43 zákona č. 
90/2016 Sb.)  

Pro účely posuzování shody tlakových zařízení se 
rozumí 
a) sestavou několik tlakových zařízení sestavených 

výrobce tak, že představují ucelenou funkční 
jednotku, 

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

32014L0068 Čl. 2 odst. 6 a 
17 

6. sestavou" několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují 
ucelenou funkční jednotku 
 
17. uvedením do provozu" první použití tlakového zařízení nebo sestavy jejich 
uživatelem 

Čl. 1 bod 6 
(§ 46 zákona č. 
90/2016 Sb.) 

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

32014L0053 Čl. 2 odst. 1 uvedením do provozu" první použití rádiového zařízení konečným uživatelem v 
Unii 

Cl. 1 bod 7 
(§ 48 zákona č. 
90/2016 Sb.) 

Pro účely posuzování shody měřidel se uvedením do 
provozu rozumí první použití měřidla určeného pro 
konečného uživatele k účelům, pro které bylo určeno. 

32014L0032 Cl. 4 odst. 7 uvedením do provozu" první použití měřidla určeného pro konečného uživatele k 
účelům, pro které bylo určeno 

Čl. 1 bod 8 
(§ 48a zákona č. 
90/2016 Sb.) 

(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. 

32014L0032 

 
Čl. 10 odst. 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 11 odst. 1 a 
2 
 
 
 

Před uvedením měřidla na trh nebo do provozu dovozci zajistí, aby výrobce provedl 
příslušný postup posuzování shody podle článku 17. Zajistí, aby výrobce 
vypracoval technickou dokumentaci, aby měřidlo neslo označení CE a doplňkové 
metrologické označení, aby k němu byla přiložena kopie EU prohlášení o shodě a 
požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6. 
 
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že měřidlo není ve shodě se 
základními požadavky stanovenými v příloze I a v příslušných zvláštních přílohách 
pro jednotlivé druhy měřidel, nesmí uvést měřidlo na trh nebo do provozu, dokud 
nebude uvedeno do shody. 
 
1. Při dodávání měřidla na trh nebo jeho uvádění do provozu jednají distributoři s 
řádnou péčí, pokud jde o požadavky této směrnice.  
 
2. Před dodáním měřidla na trh nebo jeho uvedením do provozu distributoři ověří, 
zda nese označení CE a doplňkové metrologické označení, zda je k němu přiloženo 
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Čl. 11 odst. 5 

EU prohlášení o shodě a požadované doklady a návody a informace v souladu s 
bodem 9.3 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům v 
členském státě, v němž má být měřidlo dodáno na trh nebo uvedeno do provozu, a 
zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 
10 odst. 3. 
 
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že měřidlo není ve shodě 
se základními požadavky stanovenými v příloze I a v příslušných zvláštních 
přílohách pro jednotlivé druhy měřidel, nesmí dodat měřidlo na trh ani je uvést do 
provozu, dokud nebude uvedeno do shody. Dále pokud měřidlo představuje riziko, 
informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad 
trhem. 
 
Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické 
podobě, které jsou nezbytné k prokázání shody měřidla. Spolupracují s tímto 
orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná 
měřidly, která dodali na trh. 

Čl. II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 21. dubna 2018. 32016R0425 
 
 
 
32016R0426 
 
 
 
32016R0424 
 
 

Čl. 48 odst. 2  
 
 
 
Čl. 46 odst. 2 
 
 
 
Čl. 48 odst. 2  
 

2. Toto nařízení se použije ode dne 21. dubna 2018, s výjimkou: 
a) článků 20 až 36 a článku 44, které se použijí ode dne 21. října 2016, a 
b) čl. 45 odst. 1, který se použije ode dne 21. března 2018. 
 
2. Toto nařízení se použije ode dne 21. dubna 2018, s výjimkou 
a) článků 4, 19 až 35 a 42 a přílohy II, které se použijí ode dne 21. října 2016; a 
b) čl. 43 odst. 1, který se použije ode dne 21. března 2018. 
 
2. Toto nařízení se použije od 21. dubna 2018 s výjimkou: 
a) článků 22 až 38 a článku 44, které se použijí od 21. října 2016; 
b) čl. 45 odst. 1, který se použije od 21. března 2018. 

 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32016R0425 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 
32016R0426 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 
2009/142/ES 

32016R0424 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES 

32013L0053 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES 
32014L0028 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 

měřidel na trh 
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32014L0029 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 
jednoduchých tlakových nádob na trh 

32014L0030 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 
elektromagnetické kompatibility 

32014L0031 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah 
s neautomatickou činnosti na trh 

32014L0032 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 
měřidel na trh 

32014L0033 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a 
bezpečnostních komponent pro výtahy 

32014L0034 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a 
ochranných systému určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění) 

32014L0035 Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 
elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh 

32014L0068 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 
tlakových zařízení na trh 

32014L0090 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES 
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