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345
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 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:

pisy, které se na výrobek použijí, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující požadavky
na návrh, provedení a umístění lodní výstroje a zkušební normy pro lodní výstroj.

Předmět úpravy

(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.

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje

§4

§1

a) technické požadavky na lodní výstroj,
b) způsob posuzování shody lodní výstroje,
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.
§2
Výrobek určený k posuzování shody
Výrobkem, u něhož se posuzuje shoda podle
tohoto nařízení, 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.

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.
§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.

§3
Technické požadavky a posuzování shody
(1) Technické požadavky na lodní výstroj stanoví mezinárodní smlouvy, rozhodnutí a jiné akty
Mezinárodní námořní organizace a zkušební normy
(dále jen „mezinárodní předpis“). Mezinárodní před-

1

§6
Doba identifikace hospodářských subjektů
Doba, po kterou hospodářské subjekty na požádání příslušných orgánů dozoru identifikují hospodářský subjekt, který jim výrobek dodal nebo kte-

) 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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rému výrobek dodaly, odpovídá době očekávané životnosti výrobku stanovené výrobcem, nesmí však
být kratší než 10 let od umístění značky shody na
výrobek.
§7
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 stanovené výrobcem, nesmí však být kratší než 10 let od
umístění značky shody na výrobek.
§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.
§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,
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d) technická dokumentace nebyla vypracována, je
nedostupná nebo neúplná.
§ 10
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 v sídle Ministerstva dopravy.
§ 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.
§ 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

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

1. Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických
požadavcích na námořní zařízení.

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

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

požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

4. Nařízení vlády č. 335/2012 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

§ 13
Účinnost

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr dopravy:
Ing. Ťok v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 345/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 345/2016 Sb.

