
V. 

Platné znění dotčených ustanovení nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických 
požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění 

 

§ 1 

Základní ustanovení 

(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. 

(4) Toto nařízení se nevztahuje na 

a) bezpečnostní součásti, které mají být použity jako náhradní součásti k nahrazení totožných 
součástí a které jsou dodány výrobcem původního strojního zařízení, 

b) zvláštní zařízení určená k používání na výstavištích nebo v lunaparcích, 

c) strojní zařízení zvláště navrhovaná pro jaderná zařízení nebo která mají být uvedena do 
provozu v jaderných zařízeních, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity, 

d) zbraně, včetně střelných zbraní, 

e) dopravní prostředky, kterými jsou 

1. zemědělské a lesnické traktory, pokud rizika uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou 
již obsažena v příslušném právním předpisu Evropské unie2), kromě strojního zařízení 
namontovaného na těchto vozidlech, 

2. motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, na něž se vztahuje příslušný právní předpis 
Evropské unie3), kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech, 
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3. vozidla, na něž se vztahuje příslušný právní předpis Evropské unie4), kromě strojního 
zařízení namontovaného na těchto vozidlech, 

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 dozor nad 
trhem4), kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech, 
 
4. motorová vozidla určená výhradně pro sportovní soutěže a 

5. dopravní prostředky určené k letecké nebo vodní přepravě nebo k přepravě po dráhách, 
kromě strojního zařízení namontovaného na těchto dopravních prostředcích, 

__________ 

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu 
zemědělských, nebo lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažných strojů, společně se 
schvalováním jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků. 
3) Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkající se 
schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, naposledy pozměněná směrnicí Komise 
2006/28/ES. 
4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu 
dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/30/ES. 
3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro 
schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a 
samostatných technických celků určených pro tato vozidla, naposledy pozměněná nařízením Komise (EU) 
2017/1347. 
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování 
dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění. 
14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování 
zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění. 
 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. 

1.7.4.2. Obsah návodu k použití 

  Každý návod k použití musí obsahovat pokud možno alespoň tyto údaje alespoň tyto 
údaje, připadá-li to vzhledem k charakteru zařízení v úvahu: 

a) údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci - u fyzické osoby jméno a příjmení nebo 
obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikání, u právnické 
osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky, 

b) označení strojního zařízení, jak je uvedeno na samotném zařízení kromě výrobního čísla 
(viz bod 1.7.3.),  
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c) ES prohlášení o shodě nebo doklad, ve kterém je uveden obsah ES prohlášení o shodě  
s podrobnými údaji o strojním zařízení, který nemusí nutně obsahovat výrobní číslo a podpis,  

d) obecný popis strojního zařízení, 

e) nákresy, schémata, popisy a vysvětlivky nezbytné pro používání, údržbu a opravy strojního 
zařízení a pro kontrolu jeho správného fungování, 

f) popis stanovišť, která mají být obsazena obsluhou, 

g) popis předpokládaného použití strojního zařízení, 

h) výstrahy týkající se nepřípustných způsobů použití, ke kterým může podle zkušeností dojít, 

i) pokyny k montáži, instalaci a připojení, včetně nákresů, schémat a prostředků upevnění  
a označení místa k připevnění strojního zařízení na šasi nebo na zařízení, 

j) pokyny k instalaci a montáži ke snížení hluku nebo vibrací, 

k) pokyny k uvedení do provozu a používání strojního zařízení a v případě potřeby pokyny 
pro odbornou přípravu obsluhy, 

l) údaje o dalších rizicích, která zůstanou i navzdory přijatým opatřením k zajišťování 
bezpečnosti při navrhování, bezpečnostním opatřením a doplňujícím ochranným opatřením, 

m) pokyny týkající se ochranných opatření, která musí přijmout uživatel, popřípadě včetně 
osobních ochranných pomůcek, které musí být poskytnuty, 

n) základní vlastnosti nástrojů, kterými může být strojní zařízení vybaveno, 

o) podmínky, za nichž strojní zařízení splňuje požadavky na stabilitu během používání, 
dopravy, montáže, demontáže v době mimo provoz, zkoušení nebo v případě předvídatelných 
poruch, 

p) pokyny pro zajištění bezpečné dopravy, manipulace a skladování s uvedením hmotnosti 
strojního zařízení a jeho různých částí, pokud se tyto pravidelně přepravují samostatně, 

q) postup, který je nutno dodržet v případě havárie nebo poruchy; pokud může dojít  
k zablokování, postup, který je třeba dodržet k bezpečnému odblokování zařízení, 

r) popis operací při seřizování a údržbě, které provádí uživatel, a preventivní opatření  
k údržbě, která by se měla dodržovat, 

s) pokyny k bezpečnému provádění seřizování a údržby, včetně ochranných opatření, která je 
nutno během těchto operací učinit, 

t) specifikace náhradních součástí, které se mají použít, pokud tyto mají vliv na zdraví  
a bezpečnost obsluhy, 

u) tyto informace o emisích hluku šířícího se vzduchem: 
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- hladinu akustického tlaku A na stanovišti obsluhy, pokud překračuje 70 dB(A); pokud tato 
hodnota nepřekračuje 70 dB(A), musí být tato skutečnost uvedena,  

- okamžitou špičkovou hodnotu akustického tlaku C na stanovištích obsluhy, pokud 
překračuje 63 Pa (130 dB vztaženo na 20 µPa), 

- hladinu akustického výkonu A vyzařovaného strojním zařízením v případech, kdy hladina 
akustického tlaku A překročí na stanovištích obsluhy hodnotu 80 dB(A). 

Tyto hodnoty musí být buď skutečně naměřenými hodnotami u daného strojního zařízení 
nebo hodnotami zjištěnými na základě měření u technicky srovnatelného strojního zařízení 
reprezentujícího strojní zařízení, jež se má vyrábět. 

V případě rozměrného strojního zařízení se místo hladiny akustického výkonu A mohou 
uvádět hladiny akustického tlaku na specifikovaných místech okolo strojního zařízení. 

Jestliže nejsou použity harmonizované normy, musí se hladiny akustického tlaku měřit 
metodami nejvhodnějšími pro dané strojní zařízení. Jsou-li uvedeny hodnoty emisí hluku, je 
nutno uvést pro tyto hodnoty nejistotu měření. Musí být popsány provozní podmínky  
u strojního zařízení během měření a použité metody měření. 

Nejsou-li určena stanoviště obsluhy nebo není-li možné je určit, měří se hladiny akustického 
tlaku A ve vzdálenosti 1 m od povrchu strojního zařízení a ve výšce 1,6 m od podlahy nebo 
přístupové plošiny. Musí být uvedeno místo a hodnota nejvyššího akustického tlaku. 

Stanoví-li zvláštní právní předpisy11) jiné požadavky na měření hladiny akustického tlaku 
nebo akustického výkonu, je nutno použít tyto předpisy a příslušná ustanovení tohoto bodu se 
nepoužijí; 

v) pokud může strojní zařízení vyzařovat neionizující záření, které může poškodit osoby, 
zejména osoby s aktivními nebo neaktivními implantabilními zdravotnickými prostředky, 
údaje o záření, kterému je vystavena obsluha a ohrožené osoby. 
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