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121

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2016

o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených vý-
robků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na
váhy s neautomatickou činností, které musí splňovat
při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich
dodávání na trh a způsoby posuzování shody.

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozlišují tyto
kategorie používání vah s neautomatickou činností:

a) určování hmotnosti pro potřeby obchodního
styku,

b) určování hmotnosti pro výpočet poplatků, ta-
rifů, daní, prémií, pokut, náhrad, odškodnění
nebo podobných typů plateb,

c) určování hmotnosti při uplatňování právních
předpisů nebo pro znalecké posudky v soudních
řízeních,

d) určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení
pacientů za účelem sledování, diagnostiky a lé-
čení,

e) určování hmotnosti při přípravě léků na lékař-
ský předpis v lékárnách a určování hmotnosti
při analýzách prováděných v lékařských a far-
maceutických laboratořích,

f) určování ceny na základě hmotnosti pro účely
přímého prodeje veřejnosti a přípravy hotově
balených výrobků a

g) všechna ostatní použití, než která jsou uvedena
v písmenech a) až f).

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto nařízení se rozumí

a) vahami měřicí přístroj, který slouží k určení
hmotnosti tělesa využitím působení gravitace
na toto těleso; váhy mohou rovněž sloužit
k určení dalších veličin, množství, parametrů
nebo charakteristických vlastností souvisejících
s hmotností,

b) vahami s neautomatickou činností váhy, které
vyžadují zásah obsluhy během vážicího pro-
cesu.

§ 3

Technické požadavky na váhy
s neautomatickou činností

(1) Váhy s neautomatickou činností používané
nebo určené pro použití uvedená v § 1 odst. 2
písm. a) až f) (dále jen „vybrané váhy“) musí splňo-
vat základní požadavky stanovené v příloze č. 1 k to-
muto nařízení.

(2) Pokud váhy s neautomatickou činností ob-
sahují zařízení nebo jsou spojeny se zařízeními, která
nejsou používána ani určena pro použití uvedená
v § 1 odst. 2 písm. a) až f), tyto základní požadavky
se na taková zařízení nevztahují.

§ 4

Dodávání na trh a uvádění do provozu

(1) Váhy s neautomatickou činností mohou být
dodány na trh, pouze pokud jsou splněny poža-
davky tohoto nařízení.

(2) Vybrané váhy mohou být uvedeny do pro-
vozu, pouze pokud jsou splněny požadavky tohoto
nařízení. Po uvedení do provozu musí být vybrané
váhy udržovány v souladu s požadavky tohoto na-
řízení.

§ 5

Výrobce

(1) Při uvádění vybraných vah na trh výrobce
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh.



zajistí, aby tyto váhy byly navrženy a vyrobeny
v souladu s § 3 odst. 1, vypracuje technickou doku-
mentaci stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení
a provede nebo nechá provést jeden z postupů posu-
zování shody stanovený v § 10.

(2) Pokud byl soulad vybraných vah s přísluš-
nými požadavky příslušným postupem posuzování
shody uvedeným v § 10 prokázán, vypracuje vý-
robce EU prohlášení o shodě a umístí na vybranou
váhu označení CE a doplňkové metrologické ozna-
čení.

(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci
a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení
vybrané váhy na trh.

(4) Výrobce provádí zkoušky vzorků vybra-
ných vah dodaných na trh a šetření, je-li to potřebné
vzhledem k rizikům, která představují vybrané váhy
vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití.
Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřeb-
ném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího ri-
zika. Výrobce vede evidenci stížností, nevyhovují-
cích vybraných vah a stažení vybraných vah z oběhu
a průběžně o těchto činnostech informuje distribu-
tory.

(5) Výrobce zajistí, aby bylo na vahách s neau-
tomatickou činností, které uvedl na trh, uvedeno čís-
lo typu či série nebo sériové číslo nebo jiný prvek
umožňující jejich identifikaci, způsobem stanove-
ným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. V případě vy-
braných vah výrobce umístí nápisy uvedené v bodě 1
přílohy č. 3 k tomuto nařízení; v případě ostatních
vah s neautomatickou činností umístí nápisy uvedené
v bodě 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pokud vy-
brané váhy obsahují zařízení nebo jsou spojeny se
zařízeními, která nejsou používána ani určena pro
použití uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) až f), umístí
výrobce na každé takové zařízení symbol omeze-
ného používání v souladu s § 13 odst. 5 a s bodem 3
přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(6) Výrobce uvede na vahách s neautomatickou
činností své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě
ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž
jej lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo,
na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje
se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným
uživatelům a orgánu dozoru.

(7) Výrobce zajistí, aby byly k vybraným va-

hám, které dodává na trh, přiloženy návody a infor-
mace v českém jazyce. Tyto návody, informace a ja-
kákoli označení musí být jasné, srozumitelné
a snadno pochopitelné.

§ 6

Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlá-
šení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby
orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení vybrané
váhy na trh.

§ 7

Dovozce

(1) Před uvedením vah s neautomatickou čin-
ností na trh dovozce zajistí, aby výrobce splnil po-
žadavky stanovené v § 5 odst. 5 a 6. U vybraných
vah rovněž zajistí, aby výrobce provedl příslušný
postup posuzování shody uvedený v § 10, aby vý-
robce vypracoval technickou dokumentaci, aby vy-
brané váhy nesly označení CE a doplňkové metro-
logické označení a aby k nim byly přiloženy poža-
dované doklady.

(2) Dovozce uvede na vahách s neautomatickou
činností své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě
ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž
jej lze kontaktovat. V případech, kdy by za tímto
účelem bylo nutné otevřít obal, mohou být údaje
uvedeny na obalu a v dokladu přiloženém k vahám
s neautomatickou činností. Kontaktní údaje se uvá-
dějí v jazyce, který je snadno srozumitelný pro ko-
nečné uživatele a orgán dozoru.

(3) Dovozce zajistí, aby byly k vybraným va-
hám přiloženy návody a informace v českém jazyce.

(4) Dovozce provádí zkoušky vzorků vybra-
ných vah dodaných na trh a šetření, je-li to vhodné
vzhledem k rizikům, která představují vybrané váhy.
Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřeb-
ném pro potvrzení nebo vyvrácení rizika. V případě
potřeby vede dovozce evidenci stížností, nevyhovu-
jících vybraných vah a stažení vybraných vah
z oběhu a průběžně o těchto činnostech informuje
distributory.

(5) Dovozce po dobu 10 let od uvedení vybra-
ných vah na trh uchovává kopii EU prohlášení
o shodě pro potřeby dozoru nad trhem a zajišťuje,
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že orgánům dozoru může být na požádání předlo-
žena technická dokumentace.

§ 8

Distributor

Distributor před dodáním vah s neautomatickou
činností na trh ověří, zda

a) výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky
stanovené v § 5 odst. 5 a 6 a § 7 odst. 2,

b) vybrané váhy nesou označení CE a doplňkové
metrologické označení a

c) jsou k vybraným vahám přiloženy požadované
doklady a návody a informace v českém jazyce.

§ 9

Doba identifikace hospodářského subjektu

Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání
vybrané váhy na trh uchovává údaje, pomocí kterých
lze na žádost orgánu dozoru určit hospodářský sub-
jekt, který mu vybranou váhu dodal nebo kterému ji
dodal.

§ 10

Postupy posuzování shody

(1) K posouzení shody vybrané váhy se základ-
ními požadavky podle § 3 odst. 1 se použije

a) EU přezkoušení typu (modul B) stanovené
v bodě 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a sou-
časně jeden z těchto postupů:

1. shoda s typem založená na zabezpečování
kvality výrobního procesu (modul D) stano-
vená v bodě 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
nebo

2. shoda s typem založená na ověřování vý-
robků (modul F) stanovená v bodě 4 přílohy
č. 2 k tomuto nařízení, anebo

b) shoda založená na ověřování každého jednotli-
vého výrobku (modul G) stanovená v bodě 6
přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) EU přezkoušení typu (modul B) není po-
vinné pro vybrané váhy, u nichž nejsou použita elek-
tronická zařízení a v jejichž měřicí jednotce není
použita pružina k vyvážení zátěže. U vybraných
vah, na které se nevztahuje EU přezkoušení typu
(modul B), se použije

a) zabezpečování kvality výrobního procesu (mo-

dul D1) stanovené v bodě 3 přílohy č. 2 k to-
muto nařízení, nebo

b) shoda založená na ověřování výrobků (modul
F1) stanovená v bodě 5 přílohy č. 2 k tomuto
nařízení.

§ 11

Předpoklad shody

Pokud jsou vybrané váhy ve shodě s harmoni-
zovanými normami, na něž byly zveřejněny odkazy
v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jejich
částmi, má se za to, že jsou ve shodě se základními
požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto na-
řízení.

§ 12

EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění
základních požadavků stanovených v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

(2) EU prohlášení o shodě se vypracovává po-
dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto naří-
zení. Prohlášení obsahuje údaje stanovené v přísluš-
ných modulech uvedených v příloze č. 2 k tomuto
nařízení a musí být stále aktualizováno. EU prohlá-
šení o shodě se přeloží též do jazyka nebo jazyků
požadovaných členským státem Evropské unie,
v němž se vybrané váhy uvádějí nebo dodávají na
trh.

(3) Pokud se na vybrané váhy vztahuje více
harmonizačních předpisů Evropské unie stanovují-
cích vypracování EU prohlášení o shodě, vypraco-
vává se jediné EU prohlášení o shodě s odkazy na
všechny tyto předpisy, podle nichž byla posuzována
shoda, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné
EU prohlášení o shodě může mít podobu složky
tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotli-
vým předpisům.

§ 13

Označení CE a další označení

(1) Označení CE a doplňkové metrologické
označení se umístí na vybrané váhy nebo na jejich
výrobní štítek před jejich uvedením na trh.

(2) Doplňkové metrologické označení tvoří
velké písmeno „M“ a poslední dvě číslice roku, ve
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kterém bylo umístěno, ohraničené obdélníkem, je-
hož výška se rovná výšce označení CE. Doplňkové
metrologické označení následuje ihned za označením
CE. Obecné zásady označení CE platí pro do-
plňkové metrologické označení obdobně.

(3) Za označením CE a doplňkovým metrolo-
gickým označením následuje identifikační číslo
oznámeného subjektu nebo subjektů, které jsou za-
pojeny do kontrolní fáze výroby v souladu s přílo-
hou č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Za označením CE, doplňkovým metrologic-
kým označením a identifikačním číslem oznámeného
subjektu nebo subjektů může následovat jakákoli
jiná značka označující zvláštní riziko nebo způsob
použití.

(5) Symbol omezeného používání, uvedený
v § 5 odst. 5 větě třetí a blíže určený v bodě 3 přílohy
č. 3 k tomuto nařízení, umístěný na vybraných va-
hách, musí být jasně viditelný a nesmazatelný.

§ 14

Formální nedostatky

Za formální nedostatek se považuje, pokud

a) označení CE nebo doplňkové metrologické
označení bylo umístěno v rozporu s čl. 30 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad
trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kte-
rým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, nebo
s § 13,

b) označení CE nebo doplňkové metrologické
označení nebylo umístěno,

c) nápisy uvedené v § 5 odst. 5 byly umístěny
v rozporu s § 5 odst. 5 nebo nebyly umístěny,

d) identifikační číslo oznámeného subjektu zapo-
jeného do kontrolní fáze výroby bylo umístěno
v rozporu s § 13 odst. 3 nebo nebylo umístěno,

e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,

f) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno
v souladu s tímto nařízením,

g) technická dokumentace chybí nebo je neúplná,

h) informace uvedené v § 5 odst. 6 nebo § 7 odst. 2
chybějí, nebo jsou nesprávné nebo neúplné,
nebo

i) nebyl splněn jiný administrativní požadavek
uvedený v § 5 nebo § 7 nebo administrativní
požadavek uvedený v § 6 odst. 1, 5 nebo 6 nebo
§ 8 odst. 1, 3, 6 nebo 7 zákona.

§ 15

Přechodná ustanovení

(1) Váhy s neautomatickou činností splňující
požadavky stanovené nařízením vlády č. 326/2002
Sb. mohou být nadále dodávány na trh a uváděny
do provozu, pokud byly uvedeny na trh přede dnem
20. dubna 2016.

(2) Platné certifikáty a jiné dokumenty osvěd-
čující zjištěné skutečnosti vydané notifikovanými
osobami podle nařízení vlády č. 326/2002 Sb. zůstá-
vají v platnosti a považují se za certifikáty a jiné do-
kumenty osvědčující zjištěné skutečnosti podle to-
hoto nařízení.

§ 16

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se sta-
noví technické požadavky na váhy s neautomatickou
činností, se zrušuje.

§ 17

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 121/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 121/2016 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 121/2016 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 121/2016 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2016

o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených vý-
robků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na
výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy,
které musí splňovat při uvedení na trh nebo do pro-
vozu, podmínky a postupy při dodávání bezpečnost-
ních komponent pro výtahy na trh a způsoby posu-
zování shody.

(2) Toto nařízení se vztahuje na výtahy, které
trvale obsluhují budovy nebo stavby a jsou určené
k přepravě

a) osob,

b) osob a nákladů, nebo

c) pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná,
lze na ni bez obtíží vstoupit a je opatřena ovlá-
dacím zařízením na nosné části nebo v dosahu
osoby, která se na ní nachází.

(3) Toto nařízení se dále vztahuje na bezpeč-
nostní komponenty pro výtahy uvedené v příloze
č. 3 k tomuto nařízení, které jsou určeny pro použití
u výtahů uvedených v odstavci 2.

(4) Toto nařízení se nevztahuje na

a) zdvihací zařízení, jejichž konstrukční rychlost
nepřekračuje 0,15 m/s,

b) stavební výtahy,

c) lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,

d) výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vo-
jenské nebo policejní účely,

e) zdvihací zařízení, z nichž lze provádět práce,

f) důlní těžní zařízení,

g) zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke
zvedání účinkujících během představení,

h) zdvihací zařízení v dopravních prostředcích,

i) zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením
a určená výhradně k zajištění přístupu na pra-
coviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na
strojním zařízení,

j) ozubnicové dráhy a

k) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

(5) V případech, kdy rizika související s výtahy
nebo s bezpečnostními komponentami pro výtahy
uváděná v tomto nařízení jsou zcela nebo částečně
předmětem úpravy v jiném právním předpise nebo
přímo použitelném předpise Evropské unie, se toto
nařízení na tyto výtahy nebo bezpečnostní kompo-
nenty pro výtahy a tato rizika nepoužije.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) nosnou částí část výtahu, na níž se mohou na-
cházet osoby nebo náklad za účelem jejich zve-
dání nebo spouštění,

b) vzorovým výtahem reprezentativní výtah, jehož
technická dokumentace uvádí způsob, jak bu-
dou splněny základní požadavky na ochranu
zdraví a bezpečnost stanovené v příloze č. 1
k tomuto nařízení u výtahů odvozených ze
vzorového výtahu definovaného na základě ob-
jektivních parametrů, při použití shodných bez-
pečnostních komponent pro výtahy,

c) technickou specifikací dokument, který přede-
pisuje technické požadavky, které má výtah
nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy spl-
ňovat.
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§ 3

Technické požadavky na výtahy a bezpečnostní
komponenty pro výtahy

Základními technickými požadavky na výtahy
a bezpečnostní komponenty pro výtahy jsou zá-
kladní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, jejichž
splnění se prokazuje posuzováním shody. Bezpeč-
nostní komponenty pro výtahy musí umožňovat,
aby tyto požadavky splňovaly výtahy, v nichž jsou
zabudovány.

§ 4

Dodávání na trh a uvádění do provozu

(1) Výtahy mohou být uváděny na trh a do
provozu pouze tehdy, jestliže jsou správně nainsta-
lovány, a za předpokladu, že budou udržovány a po-
užívány k určenému účelu, splňují požadavky stano-
vené tímto nařízením.

(2) Bezpečnostní komponenty pro výtahy mo-
hou být dodávány na trh a uváděny do provozu
pouze tehdy, jestliže za předpokladu, že budou
správně zabudovány, udržovány a používány k urče-
nému účelu, splňují požadavky stanovené tímto na-
řízením.

(3) Na veletrzích, výstavách a při předvádění
lze předvádět výtahy nebo bezpečnostní kompo-
nenty pro výtahy, které nejsou ve shodě s tímto na-
řízením, pokud je z viditelného označení jasné, že
tyto výtahy a komponenty nejsou ve shodě a nesmějí
být uváděny ani dodávány na trh, dokud nebudou
uvedeny do shody. Při jejich předvádění musí být
přijata bezpečnostní opatření pro zajištění bezpeč-
nosti osob.

§ 5

Výrobce

(1) Výrobce při uvádění bezpečnostních kom-
ponent pro výtahy na trh zajistí, aby tyto bezpeč-
nostní komponenty pro výtahy byly navrženy a vy-
robeny v souladu s § 3, vypracuje požadovanou
technickou dokumentaci a provede nebo nechá pro-
vést příslušný postup posuzování shody stanovený
v § 10.

(2) Pokud byl soulad bezpečnostní kompo-
nenty pro výtahy se stanovenými základními poža-
davky postupem posuzování shody prokázán, vy-
pracuje výrobce EU prohlášení o shodě, zajistí, aby

bylo k bezpečnostní komponentě pro výtahy přilo-
ženo, a umístí podle § 14 označení CE.

(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci
uvedenou v příloze č. 4 k tomuto nařízení a EU pro-
hlášení o shodě a případně rozhodnutí o schválení po
dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty
pro výtahy na trh.

(4) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků bezpeč-
nostních komponent pro výtahy dodaných na trh
a potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizi-
kům, která představuje bezpečnostní komponenta
pro výtahy. Tyto zkoušky a šetření se provádí v roz-
sahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení exi-
stujícího rizika. Výrobce vede knihy stížností, nevy-
hovujících bezpečnostních komponent pro výtahy
a stažení bezpečnostních komponent pro výtahy
z oběhu a průběžně o těchto činnostech informuje
distributory a dodavatele.

(5) Výrobce zajistí, aby bylo na bezpečnostní
komponentě pro výtahy, kterou uvedl na trh, uve-
deno číslo typu či série nebo sériové číslo nebo jiný
prvek umožňující její identifikaci, nebo v případech,
kdy to velikost nebo povaha bezpečnostní kompo-
nenty pro výtahy neumožňuje, aby byla požadovaná
informace uvedena na štítku neoddělitelně upevně-
ném k bezpečnostní komponentě pro výtahy.

(6) Výrobce uvede na bezpečnostní kompo-
nentě pro výtahy, nebo, není-li to možné, na štítku
neoddělitelně upevněném k bezpečnostní kompo-
nentě pro výtahy své jméno nebo obchodní firmu,
popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručo-
vání, na níž jej lze kontaktovat. Adresa pro doručo-
vání musí být adresou místa, na kterém lze výrobce
skutečně zastihnout. Kontaktní údaje se uvádějí v ja-
zyce snadno srozumitelném konečným uživatelům
a orgánu dozoru.

(7) Výrobce zajistí, aby byl k bezpečnostní
komponentě pro výtahy přiložen návod podle bo-
du 6.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v českém ja-
zyce. Tento návod a jakékoli označení, které je na
bezpečnostní komponentě umístěno, musí být jasné,
srozumitelné a snadno pochopitelné.

§ 6

Zplnomocněný zástupce

(1) Zplnomocněný zástupce jmenovaný podle
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§ 29 odst. 3 zákona nesmí být dodavatelem pověřen
k plnění žádné z povinností uvedených v § 29 odst. 1
písm. a) zákona, ani k povinnosti vypracovat tech-
nickou dokumentaci podle § 29 odst. 1 písm. b) zá-
kona, pověření mu musí však umožňovat uchovávat
EU prohlášení o shodě, případně uchovávat doku-
ment o schválení systému kvality dodavatele a tech-
nickou dokumentaci a umožňovat mu poskytování
součinnosti orgánům dozoru.

(2) Zplnomocněný zástupce uchovává EU pro-
hlášení o shodě, případně dokument o schválení sys-
tému kvality výrobce nebo dodavatele, a technickou
dokumentaci pro potřeby orgánu dozoru po dobu
10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro vý-
tahy nebo výtahu na trh.

§ 7

Dovozce

(1) Dovozce před uvedením bezpečnostní kom-
ponenty pro výtahy na trh zajistí, aby výrobce pro-
vedl jeden z postupů posuzování shody podle § 10,
vypracoval technickou dokumentaci, aby bezpeč-
nostní komponenta pro výtahy nesla označení CE,
aby k ní bylo přiloženo EU prohlášení o shodě a po-
žadované doklady a aby výrobce splnil požadavky
stanovené v § 5 odst. 5 a 6.

(2) Dovozce uvede na bezpečnostní kompo-
nentě pro výtahy, nebo, není-li to možné, na obalu
nebo v dokladu přiloženém k bezpečnostní kompo-
nentě své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě
ochrannou známku, a adresu pro doručování, na
níž jej lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí
v jazyce snadno srozumitelném konečným uživate-
lům a orgánu dozoru.

(3) Dovozce zajistí, aby byl k bezpečnostní
komponentě pro výtahy přiložen návod podle bo-
du 6.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v českém ja-
zyce.

(4) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků bezpeč-
nostních komponent pro výtahy a potřebná šetření,
je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která předsta-
vuje bezpečnostní komponenta pro výtahy. Tyto
zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném
pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika.
Dovozce vede knihy stížností, nevyhovujících bez-
pečnostních komponent pro výtahy a stažení bez-

pečnostních komponent pro výtahy z oběhu a prů-
běžně o těchto kontrolních činnostech informuje
distributory.

(5) Dovozce po dobu 10 let od uvedení bezpeč-
nostní komponenty pro výtahy na trh uchovává ko-
pii EU prohlášení o shodě a případně rozhodnutí
o schválení pro potřeby orgánu dozoru a zajišťuje,
že tomuto orgánu může být na žádost předložena
technická dokumentace.

§ 8

Distributor

Distributor před dodáním bezpečnostní kom-
ponenty pro výtahy na trh ověří, zda

a) bezpečnostní komponenta pro výtahy nese
označení CE,

b) je k bezpečnostní komponentě pro výtahy při-
loženo EU prohlášení o shodě, požadované do-
klady a návod podle bodu 6.1 přílohy č. 1 k to-
muto nařízení v českém jazyce a

c) zda výrobce a dovozce splnili příslušné poža-
davky stanovené v § 5 odst. 5 a 6 a § 7 odst. 2.

§ 9

Doba pro identifikaci hospodářského subjektu

Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání
bezpečnostní komponenty pro výtahy uchovává
údaje, pomocí kterých lze na žádost orgánu dozoru
určit hospodářský subjekt, který mu bezpečnostní
komponentu pro výtahy dodal nebo kterému bez-
pečnostní komponentu pro výtahy dodal.

§ 10

Postupy posuzování shody u bezpečnostních
komponent pro výtahy

Bezpečnostní komponenty pro výtahy musí být
podrobeny jednomu z následujících postupů posu-
zování shody:

a) typ bezpečnostní komponenty pro výtahy se
podrobí EU přezkoušení typu (modul B) stano-
venému v části A přílohy č. 4 k tomuto nařízení
a shoda s typem se zajišťuje postupem kontroly
shody s typem náhodným výběrem, pokud jde
o bezpečnostní komponenty pro výtahy (mo-
dul C2), podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

b) typ bezpečnostní komponenty pro výtahy se
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podrobí EU přezkoušení typu (modul B) stano-
venému v části A přílohy č. 4 k tomuto nařízení
a shoda s typem se zajišťuje postupem shody
s typem založené na zabezpečování kvality vý-
robků, pokud jde o bezpečnostní komponenty
pro výtahy (modul E), podle přílohy č. 6 k to-
muto nařízení,

c) posouzení shody založené na úplném zabezpe-
čování kvality (modul H) podle přílohy č. 7
k tomuto nařízení.

§ 11

Postupy posuzování shody u výtahů

(1) Výtahy musí být podrobeny jednomu z ná-
sledujících postupů posuzování shody:

a) pokud byly navrženy a vyrobeny podle vzoro-
vého výtahu, který byl podroben EU přezkou-
šení typu (modul B) podle části B přílohy č. 4
k tomuto nařízení, musí být dále podrobeny

1. závěrečné inspekci u výtahů podle přílohy
č. 5 k tomuto nařízení,

2. shodě s typem založené na zabezpečování
kvality výrobků, pokud jde o výtahy (mo-
dul E), podle přílohy č. 10 k tomuto naří-
zení, nebo

3. shodě s typem založené na zabezpečování
kvality výroby, pokud jde o výtahy (mo-
dul D), podle přílohy č. 12 k tomuto naří-
zení, nebo

b) pokud byly navrženy a vyrobeny podle schvá-
leného systému kvality (modul H1) podle pří-
lohy č. 11 k tomuto nařízení, musí být dále
podrobeny

1. závěrečné inspekci u výtahů podle přílohy
č. 5 k tomuto nařízení,

2. shodě s typem založené na zabezpečování
kvality výrobků, pokud jde o výtahy (mo-
dul E), podle přílohy č. 10 k tomuto naří-
zení, nebo

3. shodě s typem založené na zabezpečování
kvality výroby, pokud jde o výtahy (mo-
dul G), podle přílohy č. 12 k tomuto naří-
zení, nebo

c) shodě založené na ověřování každého jednotli-
vého výrobku, pokud jde o výtahy (modul E),
podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, anebo

d) shodě založené na úplném zabezpečování kva-

lity a přezkoumání návrhu, pokud jde o výtahy
(modul H1), podle přílohy č. 11 k tomuto na-
řízení.

(2) V případech uvedených v odstavci 1
písm. a) a b), pokud osoba zajišťující návrh a výrobu
výtahu není identická s osobou odpovědnou za in-
stalaci a vyzkoušení výtahu, dává osoba odpovědná
za návrh a výrobu výtahu osobě odpovědné za in-
stalaci a vyzkoušení výtahu k dispozici všechny ne-
zbytné dokumenty a informace, aby mohla osoba
odpovědná za instalaci a vyzkoušení výtahu zajistit
správnou a bezpečnou instalaci a vyzkoušení výtahu.

(3) Všechny povolené rozdíly mezi vzorovým
výtahem a výtahy odvozenými od vzorového výtahu
musí být jasně specifikovány v technické dokumen-
taci (s maximálními a minimálními hodnotami).

(4) Podobnost typové řady zařízení lze proká-
zat výpočtem nebo konstrukčními výkresy, aby se
prokázalo, jak byly splněny základní technické po-
žadavky.

§ 12

Předpoklad shody

Pokud je výtah nebo bezpečnostní komponenta
pro výtahy ve shodě s harmonizovanými normami,
na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, nebo jejich částmi, má se za to, že
jsou ve shodě se základními technickými požadavky,
na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

§ 13

EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění
základních technických požadavků.

(2) EU prohlášení o shodě se vypracovává podle
vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Prohlášení obsahuje údaje stanovené v některé z pří-
loh č. 5 až 12 k tomuto nařízení a musí být stále
aktualizováno. EU prohlášení o shodě se přeloží
též do jazyka nebo jazyků požadovaných členským
státem Evropské unie, v němž se výtah nebo bez-
pečnostní komponenta pro výtahy uvádí nebo do-
dává na trh.

(3) Pokud se na výtah nebo bezpečnostní kom-
ponentu pro výtahy vztahuje více harmonizačních
předpisů Evropské unie stanovujících vypracování
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EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU
prohlášení o shodě s odkazy na všechny tyto před-
pisy, podle nichž byla posuzována shoda, včetně od-
kazů na jejich vyhlášení. Toto jediné EU prohlášení
o shodě může mít podobu složky tvořené prohláše-
ními o shodě vydanými k jednotlivým předpisům.

§ 14

Označení CE a další označení

(1) Označení CE se před uvedením na trh
umístí na každou výtahovou klec a na každou bez-
pečnostní komponentu pro výtahy, nebo pokud to
není možné, na štítek neoddělitelně upevněný k bez-
pečnostní komponentě pro výtahy.

(2) Za označení CE se na výtah připojuje iden-
tifikační číslo oznámeného subjektu, který se účast-
nil posuzování shody výtahu podle některého z ná-
sledujících postupů, jímž jsou:

a) závěrečná inspekce podle přílohy č. 5 k tomuto
nařízení,

b) ověřování každého jednotlivého výrobku (mo-
dul G) podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

c) zabezpečování kvality (moduly E, H1 nebo D)
podle příloh č. 10, 11 nebo 12 k tomuto naří-
zení.

(3) Identifikační číslo podle odstavce 2 připo-
juje sám oznámený subjekt, nebo podle jeho pokynů
dodavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce.

(4) Za označení CE se na bezpečnostní kompo-
nentu pro výtahy připojuje identifikační číslo ozná-
meného subjektu, který se účastnil posuzování
shody bezpečnostní komponenty pro výtahy podle
některého z následujících postupů, jímž jsou:

a) zabezpečování kvality výrobků (modul E) po-
dle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

b) úplné zabezpečování kvality (modul H) podle
přílohy č. 7 k tomuto nařízení,

c) kontrola shody s typem náhodným výběrem,
pokud jde o bezpečnostní komponenty pro vý-
tahy (modul C2), podle přílohy č. 9 k tomuto
nařízení.

(5) Identifikační číslo podle odstavce 4 připo-
juje sám oznámený subjekt, nebo podle jeho pokynů
výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

(6) Za označením CE, případně za identifikač-
ním číslem oznámeného subjektu, může následovat

jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo
způsob použití.

§ 15

Formální nedostatky

Za formální nedostatek se považuje, pokud

a) označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad
trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kte-
rým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, nebo
s § 14 odst. 1,

b) označení CE nebylo umístěno,

c) identifikační číslo oznámeného subjektu bylo
umístěno v rozporu s § 14 nebo v rozporu
s § 14 nebylo umístěno,

d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,

e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno
v souladu s tímto nařízením,

f) technická dokumentace uvedená v částech A a B
přílohy č. 4 k tomuto nařízení v přílohách č. 7, 8
a 11 k tomuto nařízení chybí nebo je neúplná,

g) jméno nebo obchodní firma, popřípadě
ochranná známka, anebo adresa pro doručování
výrobce, dodavatele nebo dovozce nebyly uve-
deny v souladu s § 29 odst. 1 písm. g) zákona,
§ 5 odst. 6 nebo § 7 odst. 2,

h) informace umožňující identifikaci výtahu nebo
bezpečnostní komponenty pro výtahy nebyly
uvedeny v souladu s § 29 odst. 1 písm. f) zá-
kona nebo § 5 odst. 5, nebo

i) k výtahu nebo bezpečnostní komponentě pro
výtahy nejsou přiloženy návody uvedené
v § 29 odst. 1 písm. h) zákona nebo § 5 odst. 7
nebo tyto návody nejsou v souladu s přísluš-
nými požadavky.

§ 16

Přechodná ustanovení

(1) Výtahy splňující požadavky nařízení vlády
č. 27/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, mohou být nadále uvá-
děny do provozu, pokud byly uvedeny na trh přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Bezpečnostní komponenty pro výtahy spl-
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ňující požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení, mohou být nadále dodávány na trh, pokud
byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

(3) Platné certifikáty a jiné dokumenty osvěd-
čující zjištěné skutečnosti vydané notifikovanými
osobami podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení, zůstávají v platnosti a považují se za certi-
fikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skuteč-
nosti podle tohoto nařízení.

§ 17

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na výtahy.

2. Nařízení vlády č. 127/2004 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na výtahy.

3. Nařízení vlády č. 142/2008 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na výtahy, ve znění naří-
zení vlády č. 127/2004 Sb.

§ 18

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: 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., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: 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.
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