
                   VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU  

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 

 
Navrhovaný právní předpis  

 
Odpovídající předpis EU  

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

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

apod.) 

Obsah 

§ 1 odst. 1  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské 
unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis 
Evropské unie upravující schvalování zemědělských a 
lesnických vozidel14) a upravuje technické požadavky na 
a) strojní zařízení, 
b) vyměnitelná přídavná zařízení, 
c) bezpečnostní součásti, 
d) příslušenství pro zdvihání, 
e) řetězy, lana a popruhy, 
f) odnímatelná mechanická převodová zařízení, 
g) neúplná strojní zařízení. 
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Čl. 1 odst. 1 Oblast působnosti 
Tato směrnice se vztahuje na tyto výrobky: 
a) strojní zařízení; 
b) vyměnitelná přídavná zařízení; 
c) bezpečnostní součásti; 
d) příslušenství pro zdvihání; 
e) řetězy, lana a popruhy; 
f) snímatelná mechanická převodová zařízení; 
g) neúplná strojní zařízení. 

§ 1 odst. 4 písm. e) 
bod 1. 
 

zemědělské a lesnické traktory, kromě strojního zařízení 
namontovaného na těchto vozidlech, 
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Čl. 77 
 
 
 
 
 
Čl. 1 odst. 2 
písm. e) odrážka 
první 

Změna směrnice 2006/42/ES 
V čl. 1 odst. 2 písm. e) směrnice 2006/42/ES se první odrážka nahrazuje tímto:  
"- zemědělské a lesnické traktory, s výjimkou strojního zařízení namontovaného 
na těchto vozidlech,". 
 
 
- zemědělské a lesnické traktory, s výjimkou strojního zařízení namontovaného na 
těchto vozidlech, 

§ 1 odst. 4 písm. e) 
bod 2. a 3. 

2. motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, na něž se 
vztahuje příslušný předpis Evropské unie3),  
 
3. vozidla, na něž se vztahuje příslušný přímo použitelný 
předpis Evropské unie upravující schvalování 
dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a 
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Čl. 1 odst. 2 
písm. e) odrážka 
druhá a třetí 

– motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, na něž se vztahuje směrnice Rady 
70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, 
kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech, 
– vozidla, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a 
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dozor nad trhem4), kromě strojního zařízení 
namontovaného na těchto vozidlech, 

tříkolových motorových vozidel, kromě strojního zařízení namontovaného na 
těchto vozidlech, 

Příloha č. 1 bod 
1.7.4.2 úvodní věta 

Každý návod k použití musí obsahovat alespoň tyto 
údaje, připadá-li to vzhledem k charakteru zařízení v 
úvahu: 
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Příloha I bod 
1.7.4.2 úvodní 
věta 

Každý návod k používání musí obsahovat pokud možno alespoň tyto údaje: 

 
 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32013R0167 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s 

těmito vozidly 
32006L0042 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) 
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