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                                                                                                                                                 III. 

N á v r h 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne ………………………2016 

o lodní výstroji 

 

Vláda nařizuje podle § 4, § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 2 a 3, § 7, § 8 odst. 2 a 4, § 11, § 12 
odst. 1, § 15 odst. 2, § 23 odst. 3, § 41 odst. 1 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb.,  
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh: 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje 

a) technické požadavky na lodní výstroj, 

b) způsob posuzování shody,  

c) podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro umisťování značky 
shody, 

d) podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů a 

e) formální nedostatky, jejichž neodstranění umožňuje orgánu dozoru rozhodnout o přijetí 
příslušných ochranných opatření. 

CELEX: 32014L0090 

 

§ 2 

Výrobek určený k posuzování shody 

Výrobkem určeným k posuzování shody podle tohoto nařízení (dále jen „výrobek“) je 
lodní výstroj, která je nebo má být umístěna na palubě lodi a která je uvedena v přímo 
použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na návrh, provedení a umístění 
lodní výstroje a zkušební normy pro lodní výstroj. 

CELEX: 32014L0090 

  § 3 
                                                            
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení 
směrnice Rady 96/98/ES. 
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Technické požadavky a posuzování shody 

(1) Technické požadavky, které musí výrobek splňovat, stanoví mezinárodní smlouvy, 
rozhodnutí a jiné akty Mezinárodní námořní organizace a zkušební normy, které jsou uvedeny 
v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na návrh, provedení a 
umístění lodní výstroje a zkušební normy pro lodní výstroj (dále jen „mezinárodní předpis“). 

 (2) Splnění technických požadavků podle odstavce 1 se prokazuje postupy podle 
zkušebních norem a postupy posuzování shody uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení.  

CELEX: 32014L0090 

 

§ 4 

Doba uchovávání technické dokumentace  

Doba uchovávání technické dokumentace odpovídá době očekávané životnosti výrobku, 
nesmí však být kratší než 10 let od umístění značky shody na výrobek. 

CELEX: 32014L0090 

 

§ 5 

Informační, kontaktní a identifikační údaje a bezpečnostní informace přikládané  
k výrobku 

(1) Informačními a identifikačními údaji o výrobku jsou číslo typu, šarže či sériové číslo 
nebo jiný údaj umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku.  

(2) Identifikačními a kontaktními údaji jsou jméno nebo zapsaná ochranná známka  
a doručovací adresa výrobce nebo dovozce. 

(3) Součástí instrukcí a bezpečnostních informací přikládaných k výrobku jsou  
i doklady stanovené mezinárodním předpisem. 

CELEX: 32014L0090 

 

§ 6 

Doba identifikace hospodářských subjektů 

Doba, po kterou hospodářské subjekty na požádání příslušných orgánů dozoru 
identifikují hospodářský subjekt, který jim výrobek dodal nebo kterému výrobek dodaly, 
odpovídá době očekávané životnosti výrobku, nesmí však být kratší než 10 let od umístění 
značky shody na výrobek.  

CELEX: 32014L0090 

 

§ 7 
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EU prohlášení o shodě 

(1) EU prohlášení o shodě se vypracovává a jeho kopie se přikládá ke všem výrobkům.  

(2) Doba uchovávání EU prohlášení o shodě odpovídá době očekávané životnosti 
výrobku, nesmí však být kratší než 10 let od umístění značky shody na výrobek.  

CELEX: 32014L0090 

 

§ 8 

Pravidla pro umisťování značky shody 

(1) Na výrobek nebo výrobní štítek výrobku, který splňuje technické požadavky a u 
něhož bylo splnění těchto požadavků ověřeno podle zkušebních norem a postupem 
posuzování shody, se umístí značka shody, jejíž grafická podoba je uvedena v příloze č. 2 
k tomuto nařízení. 

(2) Značka shody se začlení rovněž do programového vybavení, je-li toto vybavení 
součástí výrobku. 

(3) Pokud vzhledem k  povaze výrobku není možné umístit značku shody přímo na 
výrobek nebo jeho výrobní štítek, umístí se značka shody na obal výrobku a na doklady 
k němu přiložené.  

(4) Za značkou shody se uvede rok, ve kterém byla značka shody na výrobek umístěna. 

CELEX: 32014L0090 

 

§ 9 

Formální nedostatky 

 Formálním nedostatkem, jehož neodstranění umožňuje orgánu dozoru rozhodnout  
o přijetí příslušných ochranných opatření, je nedostatek spočívající v tom, že 

a) značka shody nebyla umístěna nebo byla umístěna v rozporu s tímto nařízením, 

b) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno nebo nebylo vypracováno správně, 

c) kopie EU prohlášení o shodě nebyla poskytnuta provozovateli lodi, na níž je nebo má být 
výrobek umístěn, nebo 

d) technická dokumentace nebyla vypracována, je nedostupná nebo neúplná. 

CELEX: 32014L0090 

 

 

 

§ 10 
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Požadavky na oznámené subjekty 

(1) Technické prostředky a personální zajištění oznámeného subjektu jsou v souladu s  

a) českou technickou normou EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody – Všeobecné 
požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a 

b) českou technickou normou ČSN EN ISO/IEC 17065 (01 5256) Posuzování shody – 
Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby. 

(2) České technické normy uvedené v odstavci 1 jsou veřejně přístupné nahlédnutím v sídle 
Ministerstva dopravy. 

CELEX: 32014L0090 

 

§ 11 

Přechodné ustanovení 

Do doby nabytí účinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
požadavky na návrh, provedení a umístění lodní výstroje a zkušební normy pro lodní výstroj 
se 

a) za výrobky podle tohoto nařízení považují námořní zařízení podle nařízení vlády č. 
266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto nařízení a 

b) pro stanovení technických požadavků a postupů prokazujících jejich splnění podle § 3 a 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení použijí technické požadavky a postupy prokazující jejich 
splnění uvedené v nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní 
zařízení, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

CELEX: 32014L0090 

 

§ 12 

Zrušovací ustanovení 

 Zrušuje se: 

1. Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení. 
2. Nařízení vlády č. 113/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb.,  

o technických požadavcích na námořní zařízení. 
3. Nařízení vlády č. 228/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb.,  

o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 
Sb. 

4. Nařízení vlády č. 335/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

CELEX: 32014L0090 
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§ 13 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 18. září 2016. 

CELEX: 32014L0090 
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. …/2016 Sb. 

POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY 

 

A. OBECNÁ PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ SHODY 

 1. K posuzování shody výrobku s technickými požadavky se použijí moduly 
posuzování shody podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky 
na návrh, provedení a umístění lodní výstroje a zkušební normy pro lodní výstroj.  

 2. Je-li k posuzování shody výrobku použit modul B (EU přezkoušení typu), použije 
se pro každý výrobek před jeho uvedením na trh rovněž modul D (shoda s typem založená na 
zabezpečování kvality výrobního procesu), modul E (shoda s typem založená na 
zabezpečování kvality výrobků) nebo modul F (shoda s typem založená na ověřování 
výrobků). Je-li výrobek vyráběn jednotlivě nebo v malých počtech, může být použit modul G 
(shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku).  

 3. Posuzování shody podle jednotlivých modulů je prováděno postupem stanoveným  
v příloze II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, není-li v § 4, § 7 odst. 2 a bodech 1. až 4. části B 
této přílohy stanoveno jinak. Pro účely posuzování shody výrobku se 

a) právním nástrojem podle přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES rozumí mezinárodní 
předpis podle § 3 odst. 1 tohoto nařízení a 

b) označením shody uvedeným v právním předpisu podle přílohy II k rozhodnutí  
č. 768/2008/ES rozumí značka shody podle § 8 tohoto nařízení.  

 

B. ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ SHODY PODLE VYBRANÝCH 
MODULŮ 

 1. Použije-li se v případě posuzování shody výrobku modul B podle přílohy II  
k rozhodnutí č. 768/2008/ES, uplatní se tato zvláštní pravidla   

a) technická dokumentace obsahuje seznam technických požadavků a zkušebních norem, 
které se na výrobek vztahují v souladu s tímto nařízením, a popis řešení zvolených ke splnění 
technických požadavků; technická dokumentace neobsahuje seznam harmonizovaných 
norem, jejich částí ani jiných technických specifikací,  

b) technická dokumentace odkazuje na veškeré dokumenty podpůrně prokazující přiměřenost 
technického řešení návrhu výrobku,  

c) oznámený subjekt určuje prvky vzorků výrobků, které byly navrženy v souladu 
s technickými požadavky a zkušebními normami a prvky, které těmto požadavkům a normám 
neodpovídají,  

e) oznámený subjekt nebo osoba jím pověřená provádí přezkoumání a zkoušky k ověření 
shody výrobků s technickými požadavky, aniž by zjišťovala soulad zvolených řešení  
s harmonizovanými normami nebo jinými technickými specifikacemi; bod 4.4. přílohy II  
k rozhodnutí č. 768/2008/ES, upravující posuzování shody podle modulu B, se nepoužije,  
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f) oznámený subjekt rozhodne, zda jsou zapotřebí další zkoušky nebo nové posouzení shody, 
neodpovídá-li již schválení typu výrobku technickým požadavkům; první odstavec bodu 7. 
přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, upravujícího posuzování shody podle modulu B, se 
nepoužije a 

g) doba, po kterou výrobce uchovává pro potřebu státních orgánů kopii certifikátu ES 
přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků, odpovídá době očekávané životnosti výrobku, nesmí 
však být kratší než 10 let od umístění značky shody na poslední vyrobený výrobek. 

 2. Použije-li se v případě posuzování shody výrobku modul D nebo modul E podle 
přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, uplatní se tato zvláštní pravidla   

a) druhý odstavec bodu 3.2. přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, upravujícího posuzování 
shody podle modulu D nebo modulu E, se nepoužije a 

b) doba, po kterou výrobce uchovává pro potřebu státních orgánů dokumenty podle bodu 6. 
přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, upravujícího posuzování shody podle modulu D nebo 
modulu E, odpovídá době očekávané životnosti výrobku, nesmí však být kratší než 10 let od 
umístění značky shody na poslední vyrobený výrobek.  

 3. Použije-li se v případě posuzování shody výrobku modul F podle přílohy II  
k rozhodnutí č. 768/2008/ES, uplatní se tato zvláštní pravidla   

a) provádí-li se přezkoumání a zkoušky každého výrobku k ověření shody výrobků 
s technickými požadavky, ověřuje se shoda jednotlivých výrobků se schváleným typem 
popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s technickými požadavky obsaženými v 
mezinárodním předpise; bod 4.1. přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, upravující 
posuzování shody podle modulu F, se nepoužije, 

b) provádí-li se přezkoumání a zkoušky k ověření shody výrobků s technickými požadavky na 
statistickém základě, z každé série se náhodným výběrem odebere vzorek výrobků, které se 
jednotlivě přezkoumají a přezkoušejí za účelem ověření jejich shody s technickými 
požadavky obsaženými v mezinárodním předpise a určení, zda bude série přijata nebo 
zamítnuta; bod 5.2. přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, upravující posuzování shody 
podle modulu F, se nepoužije a 

c) doba, po kterou výrobce uchovává pro potřebu státních orgánů osvědčení o shodě, 
odpovídá době očekávané životnosti výrobku, nesmí však být kratší než 10 let od umístění 
značky shody na poslední vyrobený výrobek. 

 4. Použije-li se v případě posuzování shody výrobku modul G podle přílohy II  
k rozhodnutí č. 768/2008/ES, uplatní se tato zvláštní pravidla   

a) technická dokumentace obsahuje seznam technických požadavků a zkušebních norem, 
které se na výrobek vztahují v souladu s tímto nařízením, a popis řešení zvolených ke splnění 
technických požadavků; technická dokumentace neobsahuje seznam harmonizovaných 
norem, jejich částí ani jiných technických specifikací,  

b) oznámený subjekt provádí přezkoumání a zkoušky k ověření shody výrobků s technickými 
požadavky obsaženými v mezinárodním předpise, aniž by zjišťoval soulad zvolených řešení s 
harmonizovanými normami nebo jinými technickými specifikacemi; věta druhá bodu 4. 
přílohy II k rozhodnutí č. 768/2008/ES, upravujícího posuzování shody podle modulu G, se 
nepoužije a 
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c) doba, po kterou výrobce uchovává pro potřebu státních orgánů osvědčení o shodě, 
odpovídá době očekávané životnosti výrobku, nesmí však být kratší než 10 let od umístění 
značky shody na poslední vyrobený výrobek. 

CELEX: 32014L0090 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. …/2016 Sb. 

ZNAČKA SHODY 

 

1. Značka shody má tuto podobu:  
 

 

 

2. Jestliže je značka shody zmenšena nebo zvětšena, musí být zachovány vzájemné 
poměry dané mřížkou v nákresu uvedeném v bodu 1. Jednotlivé části značky shody 
musí mít stejné svislé rozměry, které nesmějí být menší než 5 mm.  

CELEX: 32014L0090 
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