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Částka 32

88
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní
a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002
Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:

zení shody. Stanoví-li tak technická specifikace interoperability, součástí posouzení shody součásti interoperability je rovněž posouzení její vhodnosti pro
použití v příslušných subsystémech.

Čl. I

(3) Posouzení shody součásti interoperability
nebo její vhodnosti pro použití se provádí podle technické specifikace interoperability upravující součást interoperability a dále podle

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády
č. 371/2007 Sb. a nařízení vlády č. 289/2010 Sb., se mění
takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze
dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému
ve Společenství.
Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního
systému ve Společenství.“.

2. V § 1 písm. b) se slova „a vhodnosti použití
stanovených výrobků“ nahrazují slovy „stanovených
výrobků a jejich vhodnosti pro použití“.
3. V § 2 se odstavce 2 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 3, 4 a 6 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.
4. V § 2 odst. 3 se slovo „kterými“ nahrazuje slovem „kterou“ a slova „v předpisech Evropských společenství“ se nahrazují slovy „ve zvláštním právním předpise5)“.
5. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovo „vyhovují“
vkládají slova „technickým specifikacím interoperability a“.
6. § 4 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:
„§ 4
(1) Součásti interoperability podle tohoto nařízení jsou stanovenými výrobky ve smyslu § 12 odst. 1
písm. a) zákona.
(2) Splnění požadavků podle § 3 odst. 2 písm. a)
se u součástí interoperability ověřuje postupem posou-

a) rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh12), pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost nejpozději dne 31. prosince 2010, nebo
b) rozhodnutí o modulech pro postupy posuzování
shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování v oblasti železniční dopravy13), pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost po dni uvedeném v písmenu a).
(4) Posouzení shody nebo vhodnosti pro použití
provádí notifikovaná osoba. Splňuje-li součást interoperability a činnosti související s její výrobou, případně použitím požadavky podle § 3 odst. 2 písm. a),
vydá notifikovaná osoba certifikát o přezkoumání typu,
certifikát o shodě, certifikát o vhodnosti pro použití
nebo jiný dokument stanovený v předpisech podle
odstavce 3. Jiná než notifikovaná osoba může provádět
posouzení shody nebo vhodnosti pro použití, jen pokud to umožňují předpisy uvedené v odstavci 3.
(5) Na základě certifikátu o přezkoumání typu,
certifikátu o shodě, certifikátu o vhodnosti pro použití,
nebo jiného dokumentu vydaného notifikovanou osobou, popřípadě na základě protokolu vnitřní kontroly
výrobce o shodě výrobku s technickými specifikacemi
interoperability prokazuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce shodu součásti interoperability vydáním ES prohlášení o shodě s technickými specifikacemi interoperability, o shodě s evropskými specifikacemi nebo o shodě s přezkoumaným typem (dále jen
„ES prohlášení o shodě“) a u určených součástí interoperability podle odstavce 2 prokazuje jejich vhodnost
pro použití vydáním ES prohlášení o vhodnosti pro
použití. Obsah těchto prohlášení je uveden v příloze
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č. 1 tohoto nařízení. Podmínkou vydání těchto prohlášení je aplikace ustanovení technických specifikací interoperability při výrobě, popřípadě při ověření shody
součásti.
(6) Součásti interoperability, pro které bylo vydáno ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití, se považují za součásti, které splňují
základní požadavky a podmínky stanovené v příslušných technických specifikacích interoperability. Uživatelé a notifikované osoby nejsou oprávněni bránit uvádění těchto součástí na trh nebo omezovat jejich použití
na dráze, která tvoří součást konvenčního nebo vysokorychlostního evropského železničního systému; pokud nevznikly nové závažné okolnosti, které by použití
uvedených součástí bránily, nejsou uživatelé a notifikované osoby oprávněni požadovat provedení totožných
kontrol, které již byly provedeny jako součást postupu
předcházejícího vydání ES prohlášení o shodě nebo ES
prohlášení o vhodnosti pro použití.
(7) Pro náhradní díly do subsystémů, které jsou
v okamžiku vstupu příslušné technické specifikace interoperability v platnost již uvedeny do provozu, se
posouzení shody a vhodnosti pro použití nevyžaduje.
13

) Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010
o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro
použití a ES ověřování, které mají být použity v technických
specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.“.

7. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2
a 3.
8. V § 5 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Postup posuzování shody součástí interoperability prováděný notifikovanou osobou v etapách celkového projektu a provedení subsystému musí být v souladu s podmínkami uvedenými v technických specifikacích interoperability.“.
9. V § 5 odst. 2 větě třetí se slovo „certifikátu“
nahrazuje slovy „ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití“.
10. § 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 14 zní:
„§ 6
Ověřování subsystému
(1) Před uvedením subsystému do provozu musí
být vydán certifikát o přezkoumání typu subsystému,
certifikát o ověření subsystému, nebo jiný dokument
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stanovený v příslušné technické specifikaci interoperability, rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh12) nebo v rozhodnutí o modulech pro
postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití
a ES ověřování v oblasti železniční dopravy13) (dále
jen „certifikát o ověření subsystému“). Certifikát o ověření subsystému vydává notifikovaná osoba na žádost
provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného
zástupce. Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce vydá na základě vydaného certifikátu o ověření subsystému ES prohlášení o ověření
subsystému, které postoupí Drážnímu úřadu k evidenci.
(2) Notifikovaná osoba při vypracování certifikátu
o ověření subsystému posuzuje projekt a jeho respektování během výroby a výrobu až po přejímku, a to
před uvedením subsystému do provozu, a odpovídá
za správnost a spolehlivost subsystému. Rovněž ověří
rozhraní dotčeného subsystému se systémem, do kterého je začleňován, přičemž se vychází z informací
dostupných v příslušné technické specifikaci interoperability a v registrech součástí evropského železničního
systému. Ověření interoperability strukturálního subsystému, který v souladu se základními požadavky
tvoří evropský železniční systém, musí být provedeno
na základě odkazu na technické specifikace interoperability, jsou-li vytvořeny; nejsou-li technické specifikace
interoperability vydány, musí být subsystém ve shodě
s evropskými specifikacemi.
(3) Strukturální subsystémy, které jsou součástí
evropského železničního systému, byly posouzeny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11)
a příslušných technických specifikací interoperability
a byla k nim vydána ES prohlášení o ověření subsystému, se považují za interoperabilní a základním požadavkům vyhovující.
(4) Splňuje-li subsystém technické požadavky
oznámené Evropské komisi podle zákona o dráhách14),
vydá autorizovaná osoba na žádost provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce certifikát
o ověření splnění vnitrostátních požadavků.
(5) Postup pro ověřování subsystému podle odstavců 1 a 4 a obsah ES prohlášení o ověření subsystému jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.
14

) § 49e odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
zákona č. 134/2011 Sb.“.

11. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.
12. V § 6a odstavce 1 a 2 znějí:
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„(1) Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce může v etapě celkového projektu
nebo v etapě provedení subsystému požádat notifikovanou osobu o vydání prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření subsystému. Provozovatel subsystému
nebo jeho zplnomocněný zástupce požádá notifikovanou osobu o vydání prozatímního stanoviska vždy,
stanoví-li tak technická specifikace interoperability.
(2) Notifikovaná osoba provede předběžné ově-

Částka 32

ření subsystému pro ty prvky subsystému, jejichž vlastnosti je možné ověřit v dané etapě před uvedením subsystému do provozu. Notifikovaná osoba při vypracování prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření
subsystému posuzuje projekt subsystému, jeho dodržení během výroby a kvalitu vlastní výroby. Při
předběžném ověření subsystému se postupuje podle
přílohy č. 2 tohoto nařízení.“.
13. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 133/2005 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 133/2005 Sb.
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Čl. III

Čl. II
Přechodné ustanovení
Posuzování shody součásti interoperability nebo
její vhodnosti pro použití nebo ověřování subsystémů,
jež byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr dopravy:
Mgr. Dobeš v. r.

