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206
ZÁKON
ze dne 17. června 2011,
kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

by, přidělí jí Česká národní banka identifikační číslo
osoby poskytnuté správcem základního registru
osob23).

Čl. I
23

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění
zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona
č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/
/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se
mění takto:

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.

1. V § 3 odst. 4 písm. c) a v § 3 odst. 6 písm. b) se
slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.

4. § 17 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 12 až 13c zrušuje.

2. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

Čl. II

„(5) Má-li být provedena registrace fyzické osoby,
která je podnikatelem podle obchodního zákoníku
a které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo oso-

) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
zákona č. 100/2010 Sb.“.

3. V § 3d odst. 3 se na konci textu písmen b) a c)
doplňuje slovo „osoby“.

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 207 / 2011

Částka 73

Strana 2131

207
ZÁKON
ze dne 8. června 2011,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb. a zákona č. 150/2011 Sb., se mění takto:

Čl. I

1. V § 8a odst. 1 větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona
č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/
/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb.,
zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona
č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/
/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993
Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/
/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997
Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb.,
zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona
č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona
č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona
č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona
č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona
č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb.,
zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona
č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

2. V § 8b odst. 1 větě první se slova „o osobách
uvedených v § 8a odst. 1“ nahrazují slovy „ , na které se
vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a odst. 1 věty
druhé,“.
3. V § 8b odst. 2 se slova „kuplířství nebo šíření
pornografie nebo některý z trestných činů proti životu
a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině
a mládeži“ nahrazují slovy „vraždy (§ 140 trestního
zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku), některý
z trestných činů, kterým byla způsobena těžká újma
na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí
(§ 155 trestního zákoníku), některý z trestných činů
proti těhotenství ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního
zákoníku), některý z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby
(§ 195 trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198
trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném
obydlí (§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby
stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku)
nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku).“.
4. V § 8b se odstavec 5 zrušuje.
5. V § 8c se slova „Pokud tento zákon nebo
zvláštní právní předpis nestanoví jinak, nikdo“ nahrazují slovem „Nikdo“.
6. Za § 8c se vkládá nový § 8d, který zní:
„§ 8d
(1) Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c, lze v nezbytném rozsahu zveřejnit pro účely pátrání po osobách, pro dosažení účelu
trestního řízení, nebo umožňuje-li to tento zákon. Uve-
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dené informace lze také zveřejnit, odůvodňuje-li to veřejný zájem, pokud převažuje nad právem na ochranu
soukromí dotčené osoby; přitom je třeba zvlášť dbát na
ochranu zájmů osoby mladší 18 let.
(2) Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c, lze také zveřejnit, pokud osoba,
jíž se zákaz zveřejnění týká, udělila ke zveřejnění informace výslovný souhlas. Zemřela-li nebo byla-li tato
osoba prohlášena za mrtvou, souhlas se zveřejněním
informací je oprávněn udělit její manžel, partner nebo
její děti, a není-li jich, její rodiče; v případě osoby
mladší 18 let nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou způsobilostí k právním
úkonům její zákonný zástupce. Souhlas se zveřejněním
informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem

Částka 73

trestného činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo
byla prohlášena za mrtvou.
(3) Informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c, lze také zveřejnit, pokud osoba,
jíž se zákaz zveřejnění týká, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou a není-li žádné osoby oprávněné
udělit souhlas se zveřejněním podle odstavce 2.“.
7. V § 378 odst. 1 se slovo „8c“ nahrazuje slovem „8d“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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208
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2011
o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 a k provedení § 2
písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12 a 13
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb.,
zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

(3) Toto nařízení se nevztahuje na přepravitelná
tlaková zařízení, která jsou určenými technickými zařízeními používanými s vojenskou výstrojí, vojenskou
výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech podle jiného právního předpisu4).

§1

(1) Přepravitelné tlakové zařízení je stanoveným
výrobkem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona.

Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na přepravitelná
tlaková zařízení používaná výlučně pro přepravu nebezpečných věcí mezi členským státem Evropské unie
nebo smluvním státem Evropského hospodářského
prostoru a jiným než členským státem Evropské unie
nebo smluvním státem Evropského hospodářského
prostoru, splňuje-li tato přeprava podmínky přílohy A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí2), Řádu pro mezinárodní
železniční přepravu nebezpečných věcí, obsaženého
v přípojku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě3) (dále jen „mezinárodní úmluvy o přepravě nebezpečných věcí“) nebo Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských
vodních cestách.

§2
Základní pojmy

(2) Pro účely tohoto nařízení se přepravitelným
tlakovým zařízením rozumí zařízení, které se používá
v souladu s kapitolou 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv
o přepravě nebezpečných věcí pro přepravu plynů třídy 2, s výjimkou plynů nebo věcí, které mají v klasifikačním kódu číslici 6 nebo 7, nebo pro přepravu nebezpečných věcí jiných tříd, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Zařízením podle věty první
jsou
a) tlakové nádoby a případně jejich ventily a další
příslušenství, na něž se vztahuje kapitola 6.2 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí, a
b) cisternová a bateriová vozidla a vozy, snímatelné
cisterny, cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby s nádržemi z kovových materiálů
a vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC) a případně jejich ventily a další příslušenství, na něž se
vztahuje kapitola 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí.

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních
a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES.

2

) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2011 Sb. m. s., kterým se ruší sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999
Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s.
a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek
a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí (ADR).

3

) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2011 Sb. m. s., Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) – Přípojek C – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID).

4

) Vyhláška č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí,
vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení.
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(3) Pro účely tohoto nařízení se přepravitelným
tlakovým zařízením rozumí rovněž malé nádobky obsahující plyn (UN 2037) (dále jen „plynové kartuše“).
(4) Pro účely tohoto nařízení se za přepravitelné
tlakové zařízení nepovažují

Částka 73

g) ke kterému byl přiložen doklad se jménem a příjmením a místem podnikání dovozce, jedná-li se
o fyzickou osobu, nebo s názvem a sídlem dovozce, jedná-li se o právnickou osobu, nejsou-li
tyto údaje obsaženy v dokumentech podle písmene e) nebo f).

a) aerosoly (UN 1950),
b) otevřené kryogenní nádoby,
c) lahve se stlačeným plynem pro dýchací zařízení,
d) hasicí přístroje (UN 1044),
e) zařízení, která jsou vyjmuta z působnosti mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí podle pododdílu 1.1.3.2 těchto úmluv, a
f) zařízení vyjmutá z požadavků pro konstrukci
a zkoušení obalů podle zvláštních ustanovení v kapitole 3.3 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí.
(5) Pro účely tohoto nařízení se výrobcem rozumí
také osoba, která uvede přepravitelné tlakové zařízení
na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou,
nebo která upraví přepravitelné tlakové zařízení, jež
bylo na trh již uvedeno, takovým způsobem, který
může ovlivnit jeho soulad s požadavky tohoto nařízení.
Uvedení přepravitelného tlakového zařízení
na trh nebo do provozu a povinnosti
hospodářských subjektů
§3
Uvést na trh nebo do provozu nebo dodat na trh
lze pouze přepravitelné tlakové zařízení,
a) které bylo vyrobeno v souladu s příslušnými požadavky části 4 a kapitoly 6.2 a 6.8 mezinárodních
úmluv o přepravě nebezpečných věcí a splňuje příslušné technické požadavky těchto ustanovení,
b) které bylo opatřeno technickou dokumentací,
c) u kterého byl proveden postup posouzení shody,
d) které bylo opatřeno značkou shody,
e) ke kterému bylo přiloženo prohlášení o shodě,
f) ke kterému byly přiloženy kopie certifikátu
o schválení konstrukčního typu podle pododdílu
1.8.7.2 nebo 1.8.8.2 a kapitoly 6.2 nebo 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí
a kopie certifikátu o shodě výroby podle pododdílu 1.8.7.4 nebo 1.8.8.3 a kapitoly 6.2 nebo 6.8
mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných
věcí a

§4
(1) Výrobce
a) zpracovává technickou dokumentaci přepravitelného tlakového zařízení v souladu s oddílem
1.8.7 nebo 1.8.8 a kapitolou 6.2 nebo 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí
a uchovává ji po dobu stanovenou v těchto ustanoveních,
b) zajišťuje provedení posouzení shody přepravitelného tlakového zařízení,
c) opatřuje přepravitelné tlakové zařízení značkou
shody, nestanoví-li toto nařízení jinak,
d) vydává prohlášení o shodě, které obsahuje alespoň
údaje uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
e) uchovává v souladu s § 13 odst. 12 zákona po
dobu 10 let údaje potřebné k identifikaci všech
hospodářských subjektů, kterým předal přepravitelné tlakové zařízení nebo od kterých přepravitelné tlakové zařízení obdržel,
f) učiní v souladu s § 13 odst. 11 zákona u přepravitelného tlakového zařízení, které uvedl na trh, nezbytná opatření směřující ke stažení přepravitelného tlakového zařízení z trhu nebo jeho navrácení, pokud již bylo dodáno uživateli, a jeho uvedení do souladu s požadavky § 3 písm. a), pokud
se domnívá nebo má důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení tyto požadavky nesplňuje, a zjištěné skutečnosti a přijatá opatření
zdokumentuje,
g) informuje v souladu s § 13 odst. 11 zákona o postupu podle písmene f) příslušný orgán dozoru,
pokud přepravitelné tlakové zařízení ohrožuje
zdraví, a
h) poskytne v souladu s § 13 odst. 6 a 7 zákona na
žádost příslušnému orgánu dozoru nebo notifikované osobě kopii technické dokumentace přepravitelného tlakového zařízení, prohlášení o shodě,
kopii certifikátů podle § 3 písm. f), protokoly o výsledku inspekcí a zkoušek a další doklady související s posouzením shody.
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(2) Dovozce
a) přikládá k přepravitelnému tlakovému zařízení
před jeho uvedením na trh doklad podle § 3
písm. g),
b) informuje výrobce a příslušný orgán dozoru v souladu s § 13 odst. 1 zákona o tom, že přepravitelné
tlakové zařízení, které hodlal uvést na trh, nesplňuje požadavky podle § 3 písm. a) a ohrožuje
zdraví, pokud se tak domnívá nebo má důvod domnívat,
c) uchovává kopii technické dokumentace přepravitelného tlakového zařízení, které uvedl na trh, po
dobu uvedenou v odstavci 1 písm. a),
d) zajistí v souladu s § 13 odst. 13 zákona u přepravitelného tlakového zařízení, které hodlá uvést na
trh, takové skladovací a přepravní podmínky, které
neohrožují jeho soulad s požadavky zákona a tohoto nařízení,
e) uchovává v souladu s § 13 odst. 12 zákona po
dobu 10 let údaje potřebné k identifikaci všech
hospodářských subjektů, kterým předal přepravitelné tlakové zařízení nebo od kterých přepravitelné tlakové zařízení obdržel,
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vitelné tlakové zařízení ohrožuje zdraví, informuje
o tom distributor výrobce, dovozce a příslušný
orgán dozoru,
b) zajistí v souladu s § 13 odst. 13 zákona u přepravitelného tlakového zařízení, které hodlá dodat na
trh, takové skladovací a přepravní podmínky, které
neohrožují jeho soulad s požadavky zákona a tohoto nařízení,
c) uchovává v souladu s § 13 odst. 12 zákona po
dobu 10 let údaje potřebné k identifikaci všech
hospodářských subjektů, kterým předal přepravitelné tlakové zařízení nebo od kterých přepravitelné tlakové zařízení obdržel,
d) učiní v souladu s § 13 odst. 11 zákona u přepravitelného tlakového zařízení, které dodal na trh, nezbytná opatření směřující ke stažení přepravitelného tlakového zařízení z trhu nebo jeho navrácení, pokud již bylo dodáno uživateli, a jeho uvedení do souladu s požadavky § 3 písm. a), pokud
se domnívá nebo má důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení tyto požadavky nesplňuje, a zjištěné skutečnosti a přijatá opatření
zdokumentuje,

f) učiní v souladu s § 13 odst. 11 zákona u přepravitelného tlakového zařízení, které uvedl na trh, nezbytná opatření směřující ke stažení přepravitelného tlakového zařízení z trhu nebo jeho navrácení, pokud již bylo dodáno uživateli, a jeho uvedení do souladu s požadavky § 3 písm. a), pokud
se domnívá nebo má důvod se domnívat, že přepravitelné tlakové zařízení tyto požadavky nesplňuje, a zjištěné skutečnosti a přijatá opatření
zdokumentuje,

e) informuje v souladu s § 13 odst. 11 zákona o postupu podle písmene f) příslušný orgán dozoru,
pokud přepravitelné tlakové zařízení ohrožuje
zdraví, a

g) informuje v souladu s § 13 odst. 11 zákona o postupu podle písmene f) příslušný orgán dozoru,
pokud přepravitelné tlakové zařízení ohrožuje
zdraví, a

(4) Údaje o přepravitelném tlakovém zařízení poskytované třetím osobám musí být v souladu s částí 4
a kapitolou 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě
nebezpečných věcí.

h) poskytne v souladu s § 13 odst. 6 a 7 zákona na
žádost příslušnému orgánu dozoru nebo notifikované osobě kopii technické dokumentace přepravitelného tlakového zařízení, prohlášení o shodě,
kopii certifikátů podle § 3 písm. f), protokoly o výsledku inspekcí a zkoušek a další doklady související s posouzením shody.
(3) Distributor
a) nedodá v souladu s § 13 odst. 9 zákona na trh
přepravitelné tlakové zařízení, u kterého se domnívá nebo má důvod domnívat, že nesplňuje požadavky podle § 3 písm. a); pokud takové přepra-

f) poskytne v souladu s § 13 odst. 6 a 7 zákona na
žádost příslušnému orgánu dozoru nebo notifikované osobě prohlášení o shodě, kopii certifikátů
podle § 3 písm. f), protokoly o výsledku inspekcí
a zkoušek a další doklady související s posouzením
shody.

§5
(1) Výrobce může ustanovit svého zplnomocněného zástupce a zmocnit ho k výkonu svých povinností
podle zákona a tohoto nařízení, s výjimkou
a) zajišťování výroby,
b) zpracování technické dokumentace přepravitelného tlakového zařízení a
c) opatřování přepravitelného tlakového zařízení
značkou shody.
(2) Je-li zplnomocněný zástupce ustanoven, musí
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být oprávněn alespoň k uchovávání technické dokumentace podle § 4 odst. 1 písm. a), k uchovávání údajů
o hospodářských subjektech podle § 4 odst. 1 písm. e),
k poskytování dokumentů podle § 4 odst. 1 písm. h)
a k jednání s orgány dozoru.
(3) Jméno, popřípadě jména, a příjmení a kontaktní
adresa zplnomocněného zástupce musí být uvedeny
v certifikátech podle § 3 písm. f).
Posouzení shody a notifikovaná osoba
§6
(1) Splnění požadavků na přepravitelné tlakové
zařízení a jeho výrobu podle § 3 písm. a) se prokazuje
postupy posouzení shody.
(2) Posouzení shody se provádí u
a) UN tlakových nádob, jejich ventilů a dalšího příslušenství postupy podle oddílu 6.2.2 nebo podle
oddílu 1.8.7 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí,
b) jiných než UN tlakových nádob, jejich ventilů
a dalšího příslušenství postupy podle oddílu 1.8.7
mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných
věcí,
c) plynových kartuší postupy podle oddílu 1.8.8
mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných
věcí a
d) cisternových a bateriových vozidel a vozů, snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb s nádržemi z kovových materiálů a vícečlánkových kontejnerů na
plyn (MEGC), jejich ventilů a dalšího příslušenství
postupy podle kapitoly 6.8 a podle oddílu 1.8.7
mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných
věcí.
(3) Posouzení shody lze samostatně provést u demontovatelné části přepravitelného tlakového zařízení,
které lze opakovaně plnit.
(4) Pokud se při výrobě plnicího přepravitelného
tlakového zařízení použijí demontovatelné části, u nichž
bylo provedeno posouzení shody samostatně, provede
se posouzení shody v takovém rozsahu, v jakém není
splnění požadavků na přepravitelné tlakové zařízení
a jeho výrobu podle § 3 písm. a) doloženo posouzením
shody demontovatelné části.
(5) Je-li prokázáno splnění požadavků na přepravitelné tlakové zařízení a jeho výrobu podle § 3
písm. a), vydá osoba podle odstavce 6 v rámci posou-

Částka 73

zení shody certifikát o schválení konstrukčního typu
a certifikát o shodě výroby podle příslušných ustanovení mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných
věcí uvedených v odstavci 2.
(6) Postupy posouzení shody podle odstavců 2
až 4 může provádět pouze osoba, která byla notifikována podle § 11 zákona. Pro provádění postupů posouzení shody lze autorizovat a notifikovat pouze
osobu, která splňuje požadavky české technické normy
ČSN EN ISO/IEC 17020 na inspekční orgán typu A a dále požadavky stanovené v pododdílu 1.8.6.8
mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí;
splnění těchto požadavků se prokazuje akreditací podle
hlavy IV zákona. Notifikovanou osobou se podle § 11
odst. 9 zákona osoba stává uplynutím 2 týdnů ode dne
oznámení, pokud Evropská komise nebo ostatní členské státy nevznesly v této lhůtě námitky proti oznámení.
(7) Součástí žádosti o autorizaci je popis postupů
posouzení shody a souvisejících činností a přepravitelných tlakových zařízení, pro které se žádá o provedení
autorizace a notifikace. K žádosti musí být přiloženo
osvědčení o akreditaci, které prokazuje splnění požadavků podle odstavce 6.
§7
(1) U přepravitelného tlakového zařízení, které
bylo uvedeno do provozu a je opakovaně používáno,
se provádí periodické, meziperiodické a mimořádné inspekce v rozsahu, obsahu a intervalech stanovených
v oddílu 1.8.7 a kapitole 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv
o přepravě nebezpečných věcí. Tyto inspekce ověřují,
zda u přepravitelného tlakového zařízení trvá soulad
s požadavky uvedenými v jejich technické dokumentaci. Žádost o provedení příslušné inspekce podává
vlastník přepravitelného tlakového zařízení nebo
osoba, která toto zařízení používá.
(2) Inspekci může provádět pouze osoba, která
byla notifikována podle § 11 zákona. Pro provádění
periodické, meziperiodické a mimořádné inspekce lze
autorizovat a notifikovat pouze osobu, která splňuje
požadavky české technické normy ČSN EN ISO/
/IEC 17020 na inspekční orgán typu A nebo typu B
a dále požadavky stanovené v pododdílu 1.8.6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí; splnění těchto požadavků se prokazuje akreditací podle
hlavy IV zákona. Notifikovanou osobou se podle
§ 11 odst. 9 zákona osoba stává uplynutím 2 týdnů
ode dne oznámení, pokud Evropská komise nebo
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ostatní členské státy nevznesly v této lhůtě námitky
proti oznámení.
(3) Součástí žádosti o autorizaci je popis postupů
při inspekci a souvisejících činností a přepravitelných
tlakových zařízení, pro které se žádá o provedení autorizace a notifikace. K žádosti musí být přiloženo
osvědčení o akreditaci, které prokazuje splnění požadavků podle odstavce 2.
(4) O výsledku inspekce vydá notifikovaná osoba
protokol v souladu s pododdílem 1.8.7.5 a kapitolou 6.2
a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných
věcí.
§8
Kontroly a zkoušky při postupech posouzení
shody podle § 6 a periodické, meziperiodické a mimořádné inspekci může v souladu s pododdílem 6.2.2.10
a 6.2.3.6 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí provádět osoba, která zřídila vlastní inspekční
službu podle oddílu 1.8.7 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí a nad těmito činnostmi vykonává dohled notifikovaná osoba podle pododdílu
1.8.7.6 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných
věcí.
§9
Notifikovaná osoba vedle činností podle § 6 až 8
dále
a) informuje v souladu s § 11a odst. 2 písm. c) zákona
1. Úřad o odmítnutí, omezení, pozastavení platnosti nebo zrušení certifikátu,
2. Úřad o všech žádostech orgánů dozoru nad
trhem týkajících se postupů posouzení shody
nebo inspekcí,
3. Úřad o všech skutečnostech, které mají vliv na
plnění požadavků pro provádění postupů posouzení shody podle § 6 odst. 6 nebo pro provádění inspekcí podle § 7 odst. 2, a na vyžádání
rovněž o provedeném postupu posouzení
shody, inspekci a činnostech s tím souvisejících
a
4. jinou notifikovanou osobu, která je oprávněna
provádět posouzení shody nebo inspekce shodného přepravitelného tlakového zařízení, o odmítnutí, omezení, pozastavení platnosti nebo
zrušení certifikátu a na vyžádání rovněž o vydání a změně certifikátu a

Strana 2137

b) při provádění postupů posuzování shody a inspekcí zohlední závěry a dokumenty přijaté koordinační skupinou notifikovaných osob zřízenou
podle příslušného předpisu Evropské unie1).
Označování přepravitelného tlakového zařízení
§ 10
(1) Značkou shody lze opatřit pouze přepravitelné
tlakové zařízení a jeho demontovatelné části, které
splňují požadavky podle § 3 písm. a) a u kterých bylo
splnění těchto požadavků ověřeno postupem posouzení
shody podle § 6 nebo § 13.
(2) Značka shody se k přepravitelnému tlakovému
zařízení nebo k jeho výrobnímu štítku připojí před
uvedením zařízení na trh, a to viditelně, čitelně, nesmazatelně a trvale. Značka shody se připojí i k demontovatelným částem plnicího přepravitelného tlakového zařízení, které mají přímou bezpečnostní funkci.
(3) Ke značce shody se připojí identifikační číslo
notifikované osoby, která provedla posuzování shody.
Identifikační číslo připojí notifikovaná osoba nebo výrobce podle jejích pokynů.
(4) Přepravitelné tlakové zařízení nelze označit
značkou nebo nápisem, které by byly zaměnitelné se
značkou shody nebo které by mohly uvést v omyl,
pokud se jedná o význam značky shody podle odstavce 1.
(5) Grafické znázornění značky shody a její popis
je stanoven v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 11
Po provedení periodické nebo meziperiodické inspekce přepravitelného tlakového zařízení se k přepravitelnému tlakovému zařízení nebo k jeho výrobnímu
štítku připojí datum provedení inspekce a identifikační
číslo notifikované osoby, která kontrolu provedla nebo
na ni dohlížela, a případná další označení podle kapitoly 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí.
Společná, přechodná a zrušovací ustanovení
§ 12
(1) Důvody ohrožení oprávněného zájmu, které
se při uložení ochranného opatření oznamují podle
§ 7 odst. 8 zákona, jsou:
a) přepravitelné tlakové zařízení nesplňuje požadavky na ochranu zdraví nebo bezpečnosti osob
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nebo jiné požadavky části 4 nebo kapitoly 6.2 a 6.8
mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných
věcí, nebo
b) technické normy, uvedené v části 4 nebo v kapitole
6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí, podle kterých bylo přepravitelné tlakové zařízení vyrobeno, vykazují nedostatky,
které ohrožují ochranu zdraví nebo bezpečnosti
osob nebo bezpečný provoz přepravitelného tlakového zařízení.
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vedení první periodické inspekce na toto zařízení
značku shody podle § 10 notifikovaná osoba, která periodickou inspekci provedla, nebo jiná osoba pod jejím
dohledem.

(2) Informace o uloženém ochranném opatření
oznamovaná podle § 7 odst. 8 zákona obsahuje

(4) Certifikáty vydané notifikovanou osobou při
posuzování shody přepravitelného tlakového zařízení
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení zůstávají
v platnosti po dobu, na kterou byly vydány, nejdéle
však 10 let ode dne vydání. Dojde-li ke změně mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí, použije se postup podle pododdílu 1.8.7.2 odst. 4 těchto
úmluv.

a) údaje o přepravitelném tlakovém zařízení, které
nesplňuje požadavky tohoto nařízení, a jeho původu,

(5) K žádosti o autorizaci, která byla Úřadu zaslána do 31. prosince 2011, nemusí být přiloženo
osvědčení o akreditaci podle § 6 odst. 7 a § 7 odst. 3.

b) údaje o důvodu uložení ochranného opatření,
c) údaje o povaze a době trvání ochranného opatření
a
d) vyjádření kontrolované osoby.

§ 14
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.

§ 13
(1) Na přepravitelné tlakové zařízení, které bylo
uvedeno na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení a které nebylo podle dosavadní právní úpravy
opatřeno značkou shody, se toto nařízení nepoužije,
není-li podána žádost o provedení posuzování shody.
Je-li podána žádost o provedení posuzování shody,
použijí se § 6 odst. 1 a § 7 až 12; postupy posouzení
shody a další požadavky na umístění značky shody
jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
(2) Na přepravitelné tlakové zařízení, které bylo
vyrobeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
a které bylo podle dosavadní právní úpravy opatřeno
značkou shody, se použije § 7 až 9 a § 11.
(3) Pokud je přepravitelné tlakové zařízení podle
odstavce 2 označeno písmenem epsilon, připojí po pro-

2. Část patnáctá nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nařízení vlády č. 541/2004 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Účinnost
§ 15
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. července
2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr dopravy:
JUDr. Šmerda, Ph.D., v. r.

Částka 73

Sbírka zákonů č. 208 / 2011

Strana 2139
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 208/2011 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 208/2011 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 208/2011 Sb.
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Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.

