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§3
Pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) dodáním na trh dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo
použití na trhu Evropské unie v rámci obchodní činnosti, ať už za
úplatu nebo bezúplatně,
b) uvedením na trh první dodání výrobku na trh Evropské unie,
c) hospodářským subjektem výrobce, zplnomocněný zástupce,
dovozce a distributor,
d) výrobcem osoba, která vyrábí výrobek nebo si nechává
výrobek navrhnout nebo vyrobit a tento výrobek uvádí na trh pod
svým jménem nebo ochrannou známkou nebo, stanoví-li tak
nařízení vlády, jej používá pro vlastní potřebu,
e) zplnomocněným zástupcem osoba usazená na území
členského státu Evropské unie, která byla písemně pověřena
výrobcem, aby v rozsahu svého pověření jednala jeho jménem,
f) dovozcem osoba usazená v Evropské unii, která uvádí na trh
Evropské unie výrobek ze třetí země,
g) distributorem osoba, s výjimkou výrobce nebo dovozce, která
v dodavatelském řetězci výrobek dodává na trh,
h) subjektem posuzování shody osoba nebo organizační složka
státu, která vykonává činnosti posuzování shody, včetně
kalibrace, zkoušení, certifikace a inspekce,
i) posuzováním shody postup prokazující, že byly splněny
základní technické požadavky týkající se výrobku, postupu,
služby, systému nebo osoby stanovené nařízením vlády
j) označením CE označení, kterým výrobce vyjadřuje, že výrobek
je v souladu s požadavky stanovenými v právních předpisech,
které upravují jeho umisťování,
k) technickými požadavky
1. požadované charakteristiky výrobku, jimiž jsou zejména úroveň
jakosti, ukazatele vlastností, bezpečnost nebo rozměry,
interoperabilita, ochrana zdraví a životního prostředí, včetně
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Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
1) „dodáním na trh“ dodání nádoby k distribuci nebo použití na trhu
Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;
2) „uvedením na trh“ první dodání nádoby na trh Unie;
3) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí nádobu
nebo si nechává nádobu navrhnout nebo vyrobit a tuto nádobu
uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou;
4) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
5) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která
uvádí na trh Unie nádobu ze třetí země;
6) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává nádobu na
trh;
7) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce,
dovozce a distributor;
8) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické
požadavky, které má nádoba splňovat;
9) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl.
2 bodu 1 písm. c) nařízení EU č. 1025/2012;
10) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č.
765/2008;
11) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;
12) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny
základní bezpečnostní požadavky této směrnice týkající se nádoby;
13) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti
posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a
inspekce;
14) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení nádoby,
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požadavků na výrobek pokud jde o jeho obchodní název,
názvosloví, symboly, zkoušení a zkušební metody, balení,
označování výrobku a postupy posuzování shody, jakož i o
výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků, a
2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany spotřebitelů nebo
životního prostředí po uvedení výrobku na trh, popřípadě do
provozu, jako jsou podmínky použití, recyklace, opětovného
použití nebo zneškodnění výrobku, pokud tyto podmínky mohou
významně ovlivnit složení nebo charakteristiky výrobku nebo jeho
uvedení na trh, popřípadě do provozu,
l) stažením z oběhu opatření, jehož cílem je navrácení výrobku,
který byl již dodán konečnému uživateli,
32014L0035 Čl. 2
m) stažením z trhu opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl
výrobek, který se nachází v dodavatelském řetězci, dodáván na
trh.

která byla již zpřístupněna konečnému uživateli;
15) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byla
nádoba, která se nachází v dodavatelském řetězci, dodávána na
trh;
16) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní
předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;
17) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že
nádoba je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v
harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho
umisťování.
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
1) „dodáním na trh“ dodání elektrického zařízení k distribuci,
spotřebě nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už
za úplatu, nebo bezplatně;
2) „uvedením na trh“ první dodání elektrického zařízení na trh Unie;
3) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí elektrické
zařízení nebo si nechává elektrické zařízení navrhnout nebo
vyrobit a toto zařízení uvádí na trh pod svým jménem nebo
ochrannou známkou;
4) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
5) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která
uvádí na trh Unie elektrické zařízení ze třetí země;
6) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává elektrické
zařízení na trh;
7) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce,
dovozce a distributor;
8) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické
požadavky, které má elektrické zařízení splňovat;
9) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl.
2 bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;
10) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny
bezpečnostní zásady uvedené v článku 3 a stanovené v příloze I
týkající se elektrického zařízení;
11) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení
elektrického zařízení, které bylo již zpřístupněno konečnému
uživateli;
12) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby bylo
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elektrické zařízení, které se nachází v dodavatelském řetězci,
dodáváno na trh;
13) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní
předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;
14) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že
elektrické zařízení je ve shodě s příslušnými požadavky
stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie, které
upravují jeho umisťování.
32014L0034 Čl. 2
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
1) „dodáním na trh“ dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo
použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu,
nebo bezplatně;
2) „uvedením na trh“ první dodání výrobku na trh Unie;
3) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí výrobek
nebo si nechává výrobek navrhnout nebo vyrobit a tento výrobek
uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo jej
používá pro vlastní potřebu;
4) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
5) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která
uvádí na trh Unie výrobek ze třetí země;
6) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává výrobek na
trh;
7) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce,
dovozce a distributor;
8) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické
požadavky, které má výrobek splňovat;
9) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl.
2 bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;
10) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č.
765/2008;
11) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;
12) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny
základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost týkající se
výrobku stanovené touto směrnicí;
13) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti
posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a

4
inspekce;
14) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení výrobku,
který byl již zpřístupněn konečnému uživateli;
15) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl
výrobek, který se nachází v dodavatelském řetězci, dodáván na trh;
16) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní
předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;
17) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že
výrobek je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v
harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho
umisťování.
32014L0031 Čl. 2
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
3) „dodáním na trh“ dodání neautomatických vah k distribuci nebo
použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu,
nebo bezplatně;
4) „uvedením na trh“ první dodání neautomatických vah na trh
Unie;
5) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí
neautomatické váhy nebo si nechává neautomatické váhy
navrhnout nebo vyrobit a tyto váhy uvádí na trh pod svým jménem
nebo ochrannou známkou;
6) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
7) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která
uvádí na trh Unie neautomatické váhy ze třetí země;
8) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává
neautomatické váhy na trh;
9) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce,
dovozce a distributor;
10) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické
požadavky, které mají váhy splňovat;
11) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl.
2 bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;
12) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č.
765/2008;
13) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;
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14) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny
základní požadavky této směrnice týkající se neautomatických vah;
15) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti
posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a
inspekce;
16) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení
neautomatických vah, které byly již zpřístupněny konečnému
uživateli;
17) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byly
neautomatické váhy, které se nacházejí v dodavatelském řetězci,
dodány na trh;
18) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní
předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;
19) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že
neautomatické váhy jsou ve shodě s příslušnými požadavky
stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie, které
upravují jeho umisťování.
32014L0032 Čl. 4
Článek 4
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
5) „dodáním na trh“ dodání nebo dodávání měřidla k distribuci nebo
použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu,
nebo bezplatně;
6) „uvedením na trh“ první dodání měřidla na trh Unie
7) „uvedením do provozu“ první použití měřidla určeného pro
konečného uživatele k účelům, pro které bylo určeno;
8) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí měřidlo
nebo si nechává měřidlo navrhnout nebo vyrobit a toto měřidlo
uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo je
uvádí do provozu pro vlastní potřebu;
9) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
10) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii,
která uvádí na trh Unie měřidlo ze třetí země;
11) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává měřidlo na
trh;
12) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce,
dovozce a distributor;
13) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické
požadavky, které má měřidlo splňovat;
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14) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl.
2 odst. 1 písm. c) nařízení EU č. 1025/2012;
15) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 odst. 10 nařízení (ES) č.
765/2008;
16) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu čl. 2 odst. 11 nařízení (ES) č. 765/2008;
17) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny
základní požadavky této směrnice týkající se měřidla;
18) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti
posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a
inspekce;
19) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení měřidla,
které bylo již zpřístupněno konečnému uživateli;
20) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby bylo
měřidlo, které se nachází v dodavatelském řetězci, dodáváno na
trh;
21) „harmonizačními právními předpisy Unie“ právní předpisy Unie
harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;
22) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že
měřidlo je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v
harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho
umisťování.
32014L0028 Čl. 2
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
7)„dodáním na trh“ dodání výbušniny k distribuci nebo použití na
trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo
bezplatně;
8)„uvedením na trh“ první dodání výbušniny na trh Unie;
9)„výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí výbušninu
nebo si nechává výbušninu navrhnout nebo vyrobit a tuto
výbušninu uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou
známkou nebo ji používá pro vlastní potřebu;
10)„zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
11)„dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která
uvádí na trh Unie výbušninu ze třetí země;
12)„distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává výbušninu na
trh;
13)„hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce,
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dovozce, distributor a fyzická nebo právnická osoba, která se
zabývá skladováním, používáním, předáváním, dovozem nebo
vývozem výbušnin nebo obchodem s nimi;
14)„obchodníkem“ fyzická nebo právnická osoba, která se zcela
nebo zčásti zabývá výrobou, výměnou, pronajímáním, opravou
nebo konverzí střelných zbraní a střeliva nebo obchodem s nimi;
15)„technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické
požadavky, které má výbušnina splňovat;
16)„harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl.
2 bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;
17)„akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č.
765/2008;
18)„vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;
19)„posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny
základní požadavky této směrnice týkající se bezpečnosti
výbušniny;
20)„subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti
posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a
inspekce;
21)„stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení
výbušniny, která byla již zpřístupněna konečnému uživateli;
22)„stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byla
výbušnina, která se nachází v dodavatelském řetězci, dodána na
trh;
23)„harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní
předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;
24)„označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že
výbušnina je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v
harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho
umisťování.
32014L0033 Čl. 2
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
12) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické
požadavky, které má výtah nebo bezpečnostní komponenty pro
výtahy splňovat;
13) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl.
2 bodu 1 písm. c) nařízení EU č. 1025/2012;
14) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č.
765/2008;
15) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační
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orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;
16) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny
základní bezpečnostní požadavky této směrnice týkající se výtahu
nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy;
17) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti
posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a
inspekce;
20) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní
předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;
21) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že výtah
nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy je ve shodě s
příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních
předpisech Unie, které upravují jeho umisťování.
32014L0030 Čl. 3
Článek 3
Definice
1. Pro účely této směrnice se rozumí:
9) „dodáním na trh“ jakékoli dodání přístroje k distribuci, spotřebě
nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za
úplatu, nebo bezplatně;
10) „uvedením na trh“ první dodání přístroje na trh Unie;
11) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí přístroj
nebo si nechává přístroj navrhnout nebo vyrobit a tento přístroj
uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou;
12) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
13) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii,
která uvádí na trh Unie přístroj ze třetí země;
14) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává přístroj na
trh;
15) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce,
dovozce a distributor;
16) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické
požadavky, které má zařízení splňovat;
17) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu v
čl. 2 bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;
18) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č.
765/2008;
19) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;
20) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny
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základní požadavky této směrnice týkající se přístroje;
21) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává
činnosti posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace
a inspekce;
22) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení
přístroje, který byl již zpřístupněn konečnému uživateli;
23) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl
přístroj, který se nachází v dodavatelském řetězci, dodáván na trh;
24) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní
předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;
25) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že
přístroj je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v
harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho
umisťování.
32013L0053 Čl. 3
Čl. 3
11) "dodáním na trh" dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo
použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu,
nebo bezplatně;
12) "uvedením na trh" první dodání výrobku na trh Unie;
14) "výrobcem" fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod
svým jménem nebo ochrannou známkou výrobek, který vyrábí
nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit;
15) "zplnomocněným zástupcem" fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
16) "dovozcem" fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii,
která uvede na trh Unie výrobek ze třetí země;
18) "distributorem" fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce či dovozce, která výrobek dodává na trh;
23) "posouzením shody" postup prokazující, zda byly splněny
požadavky této směrnice týkající se výrobku;
24) "subjektem posuzování shody" subjekt, který vykonává činnosti
posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a
kontroly;
25) "stažením z oběhu" opatření, jehož cílem je navrácení výrobku,
který byl již zpřístupněn koncovému uživateli;
26) "stažením z trhu" opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl
výrobek, který se nachází v dodavatelském řetězci, dodán na trh;
28) "označením CE" označení, kterým výrobce vyjadřuje, že
výrobek je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v
harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho
připojování;
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32014L0090 Čl. 2
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
8) „dodáním na trh“ dodání lodní výstroje na trh Unie v rámci
obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;
9) „uvedením na trh“ první dodání lodní výstroje na trh Unie;
10) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí lodní
výstroj nebo si nechává lodní výstroj navrhnout nebo vyrobit a tuto
výstroj uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou;
11) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;CS 28.8.2014
Úřední věstník Evropské unie L 257/151
12) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii,
která uvádí na trh Unie lodní výstroj ze třetí země;
13) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává lodní výstroj
na trh;
14) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce,
dovozce a distributor;
15) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č.
765/2008;
16) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;
17) „posuzováním shody“ postup prováděný oznámenými subjekty
v souladu s článkem 15, kterým se prokazuje, zda je lodní výstroj v
souladu s požadavky stanovenými v této směrnici;
18) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti
posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, vydávání osvědčení
a inspekce;
19) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je dosáhnout
navrácení lodní výstroje, která již byla umístěna na palubu lodí EU
nebo zakoupena se záměrem umístit ji na palubu lodí EU;
20) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byla
lodní výstroj, která se nachází v dodavatelském řetězci, dodávána
trh;
21) „EU prohlášením o shodě“ prohlášení vydané výrobcem podle
článku 16;
22) „výrobkem“ jednotlivé zařízení lodní výstroje.
32014L0068 Čl. 2
Článek 2
Definice
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32014L0053 Čl. 2

Pro účely této směrnice se rozumí:
15) „dodáním na trh“ dodání tlakového zařízení nebo sestavy k
distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už
za úplatu, nebo bezplatně;
16) „uvedením na trh“ první dodání tlakového zařízení nebo
sestavy na trh Unie;
18) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí tlakové
zařízení nebo sestavu nebo která si nechává tlakové zařízení nebo
sestavu navrhnout či vyrobit a toto tlakové zařízení nebo sestavu
nabízí na trhu pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo
je používá pro vlastní potřebu;
19) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
20) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii,
která uvádí na trh Unie tlakové zařízení nebo sestavu ze třetí
země;
21) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce či dovozce, která dodává tlakové zařízení
nebo sestavu na trh;
23) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické
požadavky, které má tlakové zařízení nebo sestava splňovat;
27) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny
základní bezpečnostní požadavky této směrnice týkající se
tlakového zařízení nebo sestavy;
28) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti
posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a
inspekce;
29) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení
tlakového zařízení nebo sestavy, které již byly zpřístupněny
spotřebitelům nebo ostatním uživatelům;
30) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit tomu, aby
tlaková zařízení nebo sestavy, které se nacházejí v dodavatelském
řetězci, byly dodávány na trh;
31) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že
tlakové zařízení nebo sestava jsou ve shodě s příslušnými
požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech
Unie, které upravují jeho umisťování;
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
9) „dodáním na trh“ či „dodáváním na trh“ jakékoli dodání
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rádiového zařízení k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Unie
v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;
10) „uvedením na trh“ první dodání rádiového zařízení na trh Unie;
11) „uvedením do provozu“ první použití rádiového zařízení
konečným uživatelem v Unii;
12) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí rádiové
zařízení nebo si je nechává navrhnout nebo vyrobit a toto zařízení
uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou;
13) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
14) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii,
která uvádí na trh Unie rádiové zařízení ze třetí země;
15) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává rádiové
zařízení na trh;
16) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný zástupce,
dovozce a distributor; ¨
17) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické
požadavky, které má rádiové zařízení splňovat;
18) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl.
2 bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;
19) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č.
765/2008; 20) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní
akreditační orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č.
765/2008;
21) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly splněny
základní požadavky této směrnice týkající se rádiového zařízení;
22) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti
posuzování shody;
23) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení
rádiového zařízení, které již bylo zpřístupněno konečnému
uživateli;
24) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby bylo
rádiové zařízení, které se nachází v dodavatelském řetězci,
dodáváno na trh;
25) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní
předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;
26) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že
rádiové zařízení je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými
v harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho
umisťování.
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§ 5 odst. 1 a
§5
32014L0029 Čl. 3 odst. 1
2
(1) Na trh smí být uveden pouze takový výrobek, který splňuje
požadavky tohoto zákona a nařízení vlády vydaných k jeho
provedení, která se na něj vztahují (dále jen „stanovený
požadavek“), a u něhož byla posouzena shoda.
(2)Jestliže tak stanoví nařízení vlády, výrobky mohou být
uvedeny do provozu nebo používány, a to včetně používání pro
vlastní potřebu výrobce, jen pokud splňují stanovené požadavky 32014L0035 Čl. 3
a byla u nich posouzena shoda.

32014L0034 Čl. 3 odst. 1

32014L0031 Čl. 3

Článek 3
Dodávání na trh a uvádění do provozu
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby nádoby
mohly být dodávány na trh a uváděny do provozu pouze tehdy,
pokud splňují požadavky této směrnice, jsou-li správně instalovány
a udržovány a jsou-li používány k určeným účelům.
Článek 3
Dodávání na trh a bezpečnostní zásady
Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh Unie pouze tehdy,
pokud byla vyrobena v souladu se správnou technickou praxí
týkající se bezpečnosti platnou v Unii a neohrožují zdraví a
bezpečnost osob a domácí zvířata nebo majetek, jsou-li správně
instalována a udržována a jsou-li užívána k účelu, pro který byla
vyrobena.
Základní prvky bezpečnostních zásad jsou stanoveny v příloze I.
Článek 3
Dodávání na trh a uvádění do provozu
1. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby výrobky
mohly být dodávány na trh a uváděny do provozu pouze tehdy,
pokud jsou v souladu s touto směrnicí, jsou-li správně instalovány a
udržovány a jsou-li užívány k určenému účelu.
Článek 3
Dodávání na trh a uvádění do provozu
1. Členské státy přijmou veškerá opatření, aby neautomatické váhy
mohly být dodávány na trh pouze tehdy, pokud splňují příslušné
požadavky této směrnice.
2. Členské státy přijmou veškerá opatření, aby neautomatické váhy
nemohly být uváděny do provozu pro použití vyjmenovaná v čl. 1
odst. 2 písm. a) až f), pokud nesplňují požadavky této směrnice.
3. Členské státy přijmou veškerá opatření, aby neautomatické váhy
uvedené do provozu pro použití vyjmenovaná v čl. 1 odst. 2 písm.
a) až f) byly udržovány v souladu s příslušnými požadavky této
směrnice.

32014L0032 Čl. 7odst. 2-5 2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily,
že měřidla budou dodávána na trh a uváděna do provozu pouze
tehdy, pokud splňují požadavky této směrnice.
3. Členský stát může požadovat, aby měřidlo vyhovovalo
předpisům, jimiž se řídí jeho uvedení do provozu a které jsou
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odůvodněné místními klimatickými podmínkami. V tom případě
členský stát vybere z tabulky 1 přílohy I vhodnou dolní a horní mez
teploty a může stanovit vlhkost (dochází ke kondenzaci, nebo k ní
nedochází) a uvést, zda je měřidlo určeno k používání v otevřeném
nebo uzavřeném prostoru.
4. Jestliže jsou pro měřidlo definovány různé třídy přesnosti,
a) mohou zvláštní přílohy pro jednotlivé druhy měřidel pod
nadpisem „Uvedení do provozu“ udávat třídy přesnosti, které se
pro určité aplikace mají používat;
b) ve všech ostatních případech může členský stát určit třídy
přesnosti v rámci definovaných tříd, které se mají používat pro
určité aplikace, za předpokladu, že na svém území povolí
používání všech tříd přesnosti.
Pro účely písmene a) nebo b) může být používáno měřidlo s lepší
třídou přesnosti, pokud se tak vlastník rozhodne.
5. Členské státy nesmějí bránit předvádění měřidel, která nejsou ve
shodě s touto směrnicí, na veletrzích, výstavách, předváděcích
nebo podobných akcích za předpokladu, že je z viditelného
označení jasně patrné, že nejsou ve shodě a že nemohou být
dodávána na trh ani uváděna do provozu, dokud nebudou uvedena
do shody.
32014L0028 Čl. 4

Článek 4
Dodávání na trh
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby výbušniny mohly být
dodávány na trh pouze tehdy, pokud splňují požadavky této
směrnice.

32014L0033 Čl. 4 odst. 1,
2

Článek 4
Uvádění na trh, dodávání na trh a uvádění do provozu
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby výtahy, na
které se vztahuje tato směrnice, mohly být uváděny na trh a do
provozu pouze tehdy, pokud jsou ve shodě s touto směrnicí, jsou-li
správně nainstalovány a udržovány a jsou-li používány k určenému
účelu.
2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby
bezpečnostní komponenty pro výtahy, na které se vztahuje tato
směrnice, mohly být dodávány na trh a uváděny do provozu pouze
tehdy, pokud jsou ve shodě s touto směrnicí, jsou-li správně
zabudovány a udržovány a jsou-li používány k určenému účelu.

32014L0030 Čl. 4

Článek 4

15
Dodávání na trh a uvádění do provozu
Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zařízení byla
dodávána na trh a uváděna do provozu pouze tehdy, pokud jsou v
souladu s touto směrnicí, jsou-li správně instalována a udržována a
jsou-li používána k určenému účelu.
32013L0053 Čl. 4
Článek 4
1. Výrobky uvedené v čl. 2 odst. 1 mohou být dodány na trh nebo
uvedeny do provozu pouze v případě, že neohrožují zdraví a
bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, jsou-li správně
udržovány a používány v souladu s určeným účelem, a pouze pod
podmínkou, že splňují platné základní požadavky stanovené v
příloze I.
2. Členské státy zajistí, aby výrobky uvedené v čl. 2 odst. 1 nebyly
dodávány na trh nebo uváděny do provozu, pokud nesplňují
požadavky stanovené v odstavci 1.
32014L0068 Čl. 3
Článek 3
Dodávání na trh a uvádění do provozu
1. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby tlaková
zařízení a sestavy mohly být dodávány na trh a uváděny do
provozu pouze tehdy, pokud při správné instalaci a údržbě a
používání k určeným účelům splňují požadavky této směrnice.
32014L0053 Čl. 6
Článek 6
Dodávání na trh
Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění toho, aby rádiové
zařízení bylo na trh dodáváno pouze tehdy, je-li v souladu s touto
směrnicí.
Čl. 7

Článek 7
Uvádění do provozu a používání
Je-li rádiové zařízení v souladu s touto směrnicí, je správně
nainstalováno, udržováno a používáno k zamýšlenému účelu,
členské státy povolí jeho uvedení do provozu a používání. Aniž
jsou dotčeny povinnosti členských států podle rozhodnutí č.
676/2002/ES a podmínky spojené s oprávněními k využívání
kmitočtů v souladu s právem Unie, zejména podle čl. 9 odst. 3 a 4
směrnice 2002/21/ES, mohou členské státy zavést dodatečné
požadavky pro uvádění do provozu nebo používání rádiových
zařízení pouze z důvodů souvisejících s účelným a účinným
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§ 5 odst. 3

(3) Jestliže výrobek splňuje požadavky předpisů Evropské unie
harmonizujících podmínky pro uvádění výrobků na trh (dále jen
„harmonizační předpis Evropské unie“), které se na výrobek
vztahují, nesmí orgány veřejné správy bránit z hledisek
upravených těmito předpisy v jeho dodávání na trh na území
České republiky.

32014L0029 Čl. 5

využíváním rádiového spektra, se zabráněním škodlivým
interferencím, se zabráněním elektromagnetickému rušení nebo z
důvodu ochrany veřejného zdraví.
Článek 5
Volný pohyb
Členské státy nesmějí na svém území bránit dodávání na trh ani
uvádění do provozu nádob, které splňují požadavky této směrnice.

32014L0035 Čl. 4

Článek 4
Volný pohyb
Členské státy nesmějí v souvislosti s aspekty, na něž se vztahuje
tato směrnice, bránit dodávání na trh elektrických zařízení, která
jsou v souladu s touto směrnicí.

32014L0034 Čl. 5

Článek 5
Volný pohyb
Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat ani
bránit dodávání na trh a uvádění do provozu výrobků, které jsou v
souladu s touto směrnicí.

32014L0031 Čl. 5

Článek 5
Volný pohyb
1. Členské státy nesmějí bránit dodávání na trh neautomatických
vah, které splňují požadavky této směrnice.
2. Členské státy nesmějí bránit uvádění do provozu
neautomatických vah určených pro použití uvedená v čl. 1 odst. 2
písm. a) až f), které splňují požadavky této směrnice.

3214L0032

Čl. 7 odst. 1 1. Členské státy nesmějí bránit z důvodů vyplývajících z této
směrnice dodávání žádného měřidla, které splňuje požadavky této
směrnice, na trh nebo jeho uvádění do provozu.

32014L0028 Čl. 3

Článek 3
Volný pohyb
Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat ani bránit v dodávání
na trh výbušnin, které splňují požadavky této směrnice.

32014L0033 Čl. 3 odst. 1

Článek 3
Volný pohyb
1. Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat ani
bránit uvádění na trh a uvádění do provozu, pokud jde o výtahy,
nebo dodávání na trh, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro
výtahy, které splňují požadavky této směrnice.
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32014L0030 Čl. 5 odst. 1

Článek 5
Volný pohyb zařízení
1. Členské státy nesmějí na svém území z důvodů týkajících se
elektromagnetické kompatibility bránit dodávání na trh ani uvádění
do provozu zařízení, která splňují požadavky této směrnice.

32013L0053 Čl. 6 odst. 1

Článek 6
1. Členské státy nebrání tomu, aby byla na jejich území dodávána
na trh plavidla, která jsou v souladu s touto směrnicí, nebo aniž je
dotčen článek 5, aby byla tato plavidla na jejich území uváděna do
provozu.

32014L0090 Čl. 6

32014L0068 Čl. 5

Článek 6
Fungování vnitřního trhu
Členské státy nesmějí zakázat uvést na trh ani zakázat umístit na
palubě lodi EU lodní výstroj ani odmítnout vydat osvědčení pro
uvedenou výstroj lodím plujícím pod jejich vlajkou nebo prodloužit
platnost uvedených osvědčení, pokud tato výstroj splňuje
požadavky této směrnice.
Článek 5
Volný pohyb
Členské státy nesmějí z důvodů rizik vyplývajících z působení tlaku
zakazovat, omezovat ani bránit dodávání tlakových zařízení nebo
sestav na trh ani jejich uvádění do provozu za podmínek
specifikovaných výrobcem, jestliže jsou v souladu s touto směrnicí.

32014L0053 Čl. 9
Článek 9
Volný pohyb rádiových zařízení
1. Členské státy nesmějí na svém území z důvodů týkajících se
hledisek, na něž se vztahuje tato směrnice, bránit dodávání na trh
rádiových zařízení, která splňují požadavky této směrnice.
2.
Na veletrzích, výstavách a při podobných akcích nebudou
členské státy bránit vystavování nebo předvádění rádiových
zařízení, která nejsou v souladu s touto směrnicí, za předpokladu,
že je z viditelného označení jasně patrné, že tato zařízení nesmějí
být dodávána na trh ani uváděna do provozu, dokud nebudou
uvedena do shody s touto směrnicí. Rádiová zařízení mohou být
předváděna pouze za předpokladu, že byla přijata odpovídající
opatření, jak předepisují členské státy, která zabrání škodlivým
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§6

§6
32014L0029 Čl. 6
Výrobce
(1) Výrobce je povinen zajišťovat, aby výrobky byly navrhovány a
vyráběny v souladu se stanovenými požadavky. U sériově
vyráběných výrobků je povinen zajistit dodržování stanovených
požadavků po celou dobu výroby, a to i v případě, že dojde ke
změnám konstrukce nebo parametrů výrobku, anebo ke změnám
harmonizovaných norem5) nebo změnám dokumentu, který
předepisuje technické požadavky, které má výrobek, postup nebo
služba splňovat pro prokázání shody.
(2) Výrobce je povinen vyhotovit technickou dokumentaci a
provést nebo si nechat provést postup posouzení shody
stanovený nařízením vlády. Rozsah a způsob vyhotovení
technické dokumentace může být stanoven nařízením vlády. Po
prokázání shody je výrobce povinen v případech stanovených
nařízením vlády vypracovat EU prohlášení o shodě nebo jiný
dokument potvrzující shodu (dále jen „prohlášení o shodě“) a
umístit označení CE nebo jiné stanovené označení. Technickou
dokumentaci a prohlášení o shodě je povinen uchovávat v
rozsahu a po dobu, které stanoví nařízení vlády.
(3) Výrobce je povinen uvést na výrobku informační a
identifikační údaje o výrobku a identifikační údaje a kontaktní
údaje týkající se jeho osoby, stanovené nařízením vlády. Pokud
velikost nebo povaha výrobku neumožňuje uvést tyto údaje na
výrobku, a nestanoví-li nařízení vlády jinak, je povinen tyto údaje
uvést na obalu výrobku nebo v dokladu, který je k výrobku
přiložen. Výrobce je povinen zajistit, aby k výrobku byly přiloženy
jasné a srozumitelné instrukce a bezpečnostní informace v
českém jazyce. Pokud tak stanoví nařízení vlády, přikládá
výrobce ke každému výrobku kopii prohlášení o shodě. Rozsah
přikládaných instrukcí a bezpečnostních informací může stanovit
vláda nařízením.
(4) Výrobce je v případech a v rozsahu stanovených nařízením
vlády povinen provádět za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti
spotřebitelů zkoušky vzorků výrobku a jiná potřebná šetření
týkající se výrobků uváděných na trh, vést evidenci stížností a
nevyhovujících výrobků a výrobků, které stáhl z oběhu, a
informovat o těchto skutečnostech distributory, kterým tyto
výrobky dodal.
(5) Výrobce, který se domnívá nebo má mít důvod se domnívat,
že výrobek, který uvedl na trh, není v souladu se stanovenými

interferencím, elektromagnetickému rušení a ohrožení zdraví a
bezpečnosti osob nebo domácích zvířat nebo ohrožení majetku.
Článek 6
Povinnosti výrobců
1. Při uvádění nádob, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L,
na trh výrobci zajistí, aby tyto nádoby byly navrženy a vyrobeny v
souladu se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v
příloze I.
Při uvádění nádob, u nichž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší, na
trh výrobci zajistí, aby tyto nádoby byly navrženy a vyrobeny v
souladu se správnou technickou praxí platnou v jednom z
členských států.
2. Pro nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L,
vypracují výrobci technickou dokumentaci uvedenou v příloze II a
provedou nebo nechají provést příslušný postup posuzování shody
uvedený v článku 13.
Byl-li soulad nádoby, u níž je součin PS.V větší než 50 bar.L, s
příslušnými požadavky takovým postupem prokázán, vypracují
výrobci EU prohlášení o shodě a umístí označení CE a nápisy
podle bodu 1 přílohy III.
Výrobci zajistí, aby nádoby, u nichž je součin PS.V 50 bar. L nebo
menší, byly opatřeny nápisy podle bodu 1 přílohy III.
3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o
shodě po dobu deseti let od uvedení nádoby na trh.
4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně
přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů nádoby a změnám
harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací, na
jejichž základě se prohlašuje shoda nádoby.
Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která nádoba představuje,
provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti
konečných uživatelů zkoušky vzorků nádob dodaných na trh a
šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících
nádob a stažení nádob z oběhu a průběžně o těchto kontrolních
činnostech informují distributory.
5. Výrobci zajistí, aby byl na nádobách, jež uvedli na trh, uveden
typ a sériové číslo nebo označení dávky umožňující jejich
identifikaci.
6. Výrobci uvedou na nádobě své jméno, zapsaný obchodní
název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na
níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém
lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce
snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru
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požadavky, je povinen bez zbytečného odkladu přijmout
nezbytná a účinná opatření k uvedení výrobku do souladu se
stanovenými požadavky, nebo stáhnout výrobek z trhu nebo z
oběhu. Pokud výrobek představuje riziko ohrožení života, zdraví,
majetku nebo životního prostředí, anebo jiného veřejného zájmu
(dále jen „riziko“), je výrobce povinen o tomto riziku a o jeho
povaze a příčinách, jakož i o přijatých opatřeních nebo o stažení
výrobku z oběhu nebo z trhu, bezodkladně informovat orgán
dozoru (§ 49 odst. 1) nebo příslušné orgány jiného členského
státu Evropské unie, v němž výrobek dodal na trh.
(6) Výrobce je povinen orgánu dozoru nebo příslušnému orgánu
jiného členského státu Evropské unie, v němž výrobek dodal na
trh, na jeho odůvodněnou žádost poskytnout informace a
podklady nezbytné k prokázání shody výrobku. Nedohodnou-li se
jinak, poskytuje tyto informace a podklady v úředním jazyce
příslušného členského státu Evropské unie. Výrobce je povinen 32014L0035 Čl. 6
poskytnout těmto orgánům součinnost potřebnou k výkonu jejich
působnosti s cílem vyloučení rizik vyvolaných výrobky, které
uvedl na trh.
(7) Výrobce je oprávněn jmenovat svého zplnomocněného
zástupce. Pověření zplnomocněného zástupce nesmí zahrnovat
plnění žádné z povinností uvedených v odstavci 1, ani povinnosti
vyhotovit požadovanou technickou dokumentaci, musí mu však
umožňovat uchovávat prohlášení o shodě a technickou
dokumentaci a poskytování součinnosti orgánům dozoru.

nad trhem.
7. Výrobci zajistí, aby byly k nádobám přiloženy návod k použití a
bezpečnostní informace uvedené v bodě 2 přílohy III v jazyce
snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený
členský stát. Tento návod, bezpečnostní informace a jakákoli
označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.
8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
nádoba, kterou uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí,
přijmou okamžitě nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení
této nádoby do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z
trhu nebo z oběhu. Dále, pokud nádoba představuje riziko,
informují o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány
členských států, v nichž nádobu dodali na trh, a uvedou
podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných
opatřeních.
9. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody nádoby s touto směrnicí, a to v jazyce
snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto
orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit
rizika vyvolaná nádobami, které uvedli na trh.
Článek 6
Povinnosti výrobců
1. Při uvádění svých elektrických zařízení na trh výrobci zajistí,
aby tato zařízení byla navržena a vyrobena v souladu s
bezpečnostními zásadami uvedenými v článku 3 a stanovenými v
příloze I.
2. Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v příloze
III a provedou nebo nechají provést postup posuzování shody
uvedený v příloze III.
Byl-li soulad elektrického zařízení s bezpečnostními zásadami
uvedenými v článku 3 a stanovenými v příloze I prokázán
postupem posuzování shody uvedeným v prvním pododstavci,
vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a umístí označení CE.
3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci uvedenou v příloze
III a EU prohlášení o shodě po dobu deseti let od uvedení
elektrického zařízení na trh.
4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně
přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů výrobku a změnám
harmonizovaných norem uvedených v článku 12, mezinárodních
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32014L0034 Čl. 6

norem uvedených v článku 13, vnitrostátních norem uvedených v
článku 14 nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se
prohlašuje shoda elektrického zařízení.
Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která elektrické zařízení
představuje, provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a
bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků elektrických zařízení
dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy
stížností, nevyhovujících elektrických zařízení a stažení
elektrických zařízení z oběhu a průběžně o těchto kontrolních
činnostech informují distributory.
5. Výrobci zajistí, aby bylo na elektrickém zařízení, které uvedli na
trh, uvedeno číslo typu či dávky nebo sériové číslo nebo jiný prvek
umožňující jeho identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo
povaha elektrického zařízení neumožňuje, aby byla požadovaná
informace uvedena na jeho obalu nebo v dokladu přiloženém k
elektrickému zařízení.
6. Výrobci uvedou na elektrickém zařízení, nebo není-li to možné,
na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení své
jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou
známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí
uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní
údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným
uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
7. Výrobci zajistí, aby byly k elektrickému zařízení přiloženy
návody a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumitelném
spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený
členský stát. Tyto návody, bezpečnostní informace a jakákoli
označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.
8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
elektrické zařízení, které uvedli na trh, není ve shodě s touto
směrnicí, přijmou okamžitě nápravná opatření, jež jsou nezbytná k
uvedení tohoto elektrického zařízení do shody, nebo v případě
potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud elektrické
zařízení představuje riziko, informují o tom výrobci neprodleně
příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž elektrické
zařízení dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu
a o přijatých nápravných opatřeních.
9. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody elektrického zařízení s touto směrnicí,
a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s
tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je
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vyloučit rizika vyvolaná elektrickými zařízeními, která uvedli na trh.
Článek 6
Povinnosti výrobců
1. Při uvádění svých výrobků na trh nebo jejich využívání pro
vlastní potřebu výrobci zajistí, aby tyto výrobky byly navrženy a
vyrobeny v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a
bezpečnost stanovenými v příloze II.
2. Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v přílohách
III a IX a provedou nebo nechají provést příslušný postup
posuzování shody uvedený v článku 13.
Byl-li soulad výrobku, který není součástí, s příslušnými požadavky
takovým postupem prokázán, vypracují výrobci EU prohlášení o
shodě a umístí označení CE.
3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o
shodě, nebo případně osvědčení o shodě, po dobu deseti let od
uvedení nádoby na trh.
5. Výrobci zajistí, aby bylo na výrobcích, které uvedli na trh,
uvedeno číslo typu či dávky nebo sériové číslo nebo jiný prvek
umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost
nebo povaha výrobku neumožňuje, aby byla požadovaná
informace uvedena na obalu nebo dokladu přiloženém k výrobku.
4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně
přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů výrobku a změnám
harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací, na
jejichž základě se prohlašuje shoda výrobku.
Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která výrobek představuje,
provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti
konečných uživatelů zkoušky vzorků výrobků dodaných na trh a
šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících
výrobků a stažení výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních
činnostech informují distributory.
9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí,
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přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto
výrobku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu
nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informují o
tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských
států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti,
zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
10. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody výrobku s touto směrnicí, v jazyce
snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto
orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit
rizika vyvolaná výrobky, které uvedli na trh.
Článek 6
Povinnosti výrobců
1. Při uvádění svých neautomatických vah určených pro použití
uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) na trh výrobci zajistí, aby tyto
neautomatické váhy byly navrženy a vyrobeny v souladu se
základními požadavky stanovenými v příloze I.
2. V případě neautomatických vah určených pro použití uvedená v
čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) vypracují výrobci technickou
dokumentaci podle přílohy II a provedou nebo nechají provést
příslušný postup posuzování shody podle článku 13.
Byl-li soulad neautomatických vah určených pro použití uvedená v
čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) s příslušnými požadavky takovým
postupem posuzování shody prokázán, vypracují výrobci EU
prohlášení o shodě a umístí označení CE a doplňkové
metrologické označení.
3. V případě neautomatických vah určených pro použití uvedená v
čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) uchovávají výrobci technickou
dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu deseti let od
uvedení neautomatických vah na trh.
4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně
přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů neautomatických
vah a změnám harmonizovaných norem nebo jiných technických
specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda
neautomatických vah.
Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která představují
neautomatické váhy určené pro použití uvedená v čl. 1 odst. 2
písm. a) až f), provádějí výrobci zkoušky vzorků neautomatických
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vah dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy
stížností, nevyhovujících neautomatických vah a stažení
neautomatických vah z oběhu a průběžně o těchto kontrolních
činnostech informují distributory.
5. Výrobci zajistí, aby bylo na neautomatických vahách, které
uvedli na trh, uvedeno číslo typu či série nebo sériové číslo nebo
jiný prvek umožňující jejich identifikaci, jak je stanoveno v příloze
III.
V případě neautomatických vah, které jsou určeny pro použití
uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f), výrobci umístí nápisy
uvedené v bodě 1 přílohy III.
V případě neautomatických vah, které nejsou určeny pro použití
uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f), výrobci umístí nápisy
uvedené v bodě 2 přílohy III.
Pokud neautomatické váhy určené pro kterékoli z použití
uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) obsahují zařízení nebo jsou
spojeny se zařízeními, která nejsou používána ani určena pro
použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f), umístí výrobci na
každé takové zařízení symbol omezeného používání v souladu s
článkem 18 a s bodem 3 přílohy III.
6. Výrobci uvedou na neautomatických vahách své jméno, zapsaný
obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní
adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo,
na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v
jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům
dozoru nad trhem.
7. Výrobci zajistí, aby byly k neautomatickým vahám určeným pro
použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) přiloženy návody a
informace v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům,
který určí dotčený členský stát. Tyto návody a informace a jakákoli
označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.
8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
neautomatické váhy, které uvedli na trh, nejsou ve shodě s touto
směrnicí, přijmou okamžitě nápravná opatření, jež jsou nezbytná k
uvedení těchto neautomatických vah do shody, nebo v případě
potřeby k jejich stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud
neautomatické váhy představují riziko, informují o tom výrobci
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž
neautomatické váhy dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména
o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
9. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
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nezbytné k prokázání shody neautomatických vah s touto směrnicí,
a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s
tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je
vyloučit rizika vyvolaná neautomatickými vahami, které uvedli na
trh.
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Článek 8
Povinnosti výrobců
1. Při uvádění měřidel na trh nebo do provozu výrobci zajistí, aby
tato měřidla byla navržena a vyrobena v souladu se základními
požadavky stanovenými v příloze I a v příslušných zvláštních
přílohách pro jednotlivé druhy měřidel.
2. Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v článku 18
a provedou nebo nechají provést příslušný postup posuzování
shody uvedený v článku 17.
Byl-li soulad měřidla s příslušnými požadavky této směrnice
takovým postupem posuzování shody prokázán, vypracují výrobci
EU prohlášení o shodě a umístí označení CE a doplňkové
metrologické označení.
3. Výrobci musí uchovávat technickou dokumentaci a EU
prohlášení o shodě po dobu deseti let od uvedení měřidla na trh.
4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně
přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů měřidla a změnám
harmonizovaných norem, normativních dokumentů nebo jiných
technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda
měřidla.
V případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k
fungování měřidla, provedou výrobci zkoušky vzorků měřidel
dodávaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy
stížností, nevyhovujících měřidel a stažení měřidel z oběhu a
průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.
5. Výrobci zajistí, aby bylo na měřidlech, která uvedli na trh,
uvedeno číslo typu, či série nebo sériové číslo nebo jiný prvek
umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost
nebo povaha měřidla neumožňuje, aby byla požadovaná informace
uvedena v dokladu přiloženém k měřidlu a na obalu, pokud
existuje, v souladu s bodem 9.2 přílohy I.
6. Výrobci uvedou na měřidle, nebo není-li to možné, v dokladu
přiloženém k měřidlu a na obalu, pokud existuje, své jméno,
zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a
poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat v souladu s bodem
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9.2přílohy I. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze
výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno
srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
7. Výrobci zajistí, aby byla k měřidlu, které dodávají na trh,
přiložena kopie EU prohlášení o shodě a návody a informace podle
bodu 9.3 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném konečným
uživatelům, který určí dotčený členský stát. Tyto pokyny a
informace a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a
snadno pochopitelné.
8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
měřidlo, které uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou
okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení tohoto měřidla do
shody nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
Dále pokud měřidlo představuje riziko, informují o tom výrobci
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž
měřidlo dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu
a o přijatých nápravných opatřeních.
9. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody měřidla s touto směrnicí, a to v jazyce
snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto
orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit
rizika vyvolaná měřidly, která uvedli na trh.
Článek 5
Povinnosti výrobců
1. Při uvádění svých výbušnin na trh nebo při jejich používání pro
vlastní potřebu výrobci zajistí, aby tyto výbušniny byly navrženy a
vyrobeny v souladu se základními bezpečnostními požadavky
stanovenými v příloze II.
2. Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v příloze
III a zajistí provedení příslušného postupu posuzování shody
uvedeného v článku 20.
Byl-li soulad výbušniny s příslušnými požadavky takovým
postupem prokázán, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a
umístí označení CE.
3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o
shodě po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh.
4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně
přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů výbušniny a
změnám harmonizovaných norem nebo jiných technických
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specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda výbušniny.
5. Výrobci zajistí, aby výbušniny, které uvedli na trh, byly opatřeny
jednoznačnou identifikací v souladu se systémem jednoznačné
identifikace a zpětné vysledovatelnosti výbušnin stanoveným v
článku 15. U výbušnin, které jsou z tohoto systému vyloučeny,
výrobci:
a)zajistí, aby bylo na výbušninách, které uvedli na trh, uvedeno
číslo typu či dávky nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující
jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost, tvar nebo
provedení výbušniny neumožňuje, aby byly požadované informace
uvedeny na obalu nebo v dokladu přiloženém k výbušnině;
b)uvedou na výbušnině, nebo není-li to možné, na jejím obalu nebo
v dokladu přiloženém k výbušnině své jméno, zapsaný obchodní
název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na
níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém
lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce
snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru
nad trhem.
6. Výrobci zajistí, aby byly k výbušninám, které uvedli na trh,
přiloženy návody a bezpečnostní informace v jazyce snadno
srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský
stát. Tyto návody a bezpečnostní informace a jakákoli označení
musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.
7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
výbušnina, kterou uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí,
přijmou okamžitě nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení
výbušniny do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu
nebo z oběhu. Dále, pokud výbušnina představuje riziko, informují
o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských
států, v nichž výbušninu dodali na trh, a uvedou podrobnosti,
zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
8. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody výbušniny s touto směrnicí, v jazyce
snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto
orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit
rizika vyvolaná výbušninami, které uvedli na trh.
Článek 7
Povinnosti dodavatelů
1. Při uvádění výtahu na trh dodavatelé zajistí, aby tento výtah byl
navržen, vyroben, nainstalován a vyzkoušen v souladu se
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základními požadavky
stanovenými v příloze I.

na

ochranu

zdraví

a

bezpečnost

2. Dodavatelé vypracují technickou dokumentaci a provedou nebo
nechají provést příslušný postup posuzování shody uvedený v
článku 16.
Byl-li soulad výtahu s příslušnými základními požadavky na
ochranu zdraví a bezpečnost takovým postupem prokázán,
vypracuje dodavatel EU prohlášení o shodě, zajistí, aby bylo
přiloženo k výtahu, a umístí označení CE.

Čl. 8

3. Dodavatel uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o
shodě a případně rozhodnutí o schválení po dobu deseti let od
uvedení výtahu na trh.
4. Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která výtah představuje,
provádějí dodavatelé za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti
spotřebitelů šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností a
nevyhovujících výtahů.
5. Dodavatelé zajistí, aby bylo na výtazích uvedeno číslo typu či
série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich
identifikaci.
6. Dodavatelé uvedou na výtahu své jméno, zapsaný obchodní
název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na
níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém
lze dodavatele kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce
snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru
nad trhem.
7. Dodavatelé zajistí, aby byl k výtahu přiložen návod podle bodu
6.2 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům,
který určí členský stát, v němž je výtah uveden na trh. Tento návod
a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno
pochopitelné.
8. Dodavatelé, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
výtah, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou
okamžitě nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení tohoto
výtahu do shody. Dále, pokud výtah představuje riziko, informují o
tom dodavatelé neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských
států, v nichž výtah uvedli na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o
nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
9. Dodavatelé poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
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dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody výtahu s touto směrnicí, a to v jazyce
snadno srozumitelném tomuto orgánu.
Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž
cílem je vyloučit rizika vyvolaná výtahy, které uvedli na trh.
Článek 8
Povinnosti výrobců
1. Při uvádění bezpečnostních komponent pro výtahy na trh výrobci
zajistí, aby tyto bezpečnostní komponenty pro výtahy byly navrženy
a vyrobeny v souladu s čl. 5 odst. 2.
2. Výrobci vypracují požadovanou technickou dokumentaci a
provedou nebo nechají provést příslušný postup posuzování shody
podle článku 15.
Byl-li soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy s příslušnými
základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost takovým
postupem prokázán, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě,
zajistí, aby bylo přiloženo k bezpečnostní komponentě pro výtahy,
a umístí označení CE.
3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o
shodě a případně rozhodnutí o schválení po dobu deseti let od
uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh.
4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně
přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů výrobku a změnám
harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací, na
jejichž základě se prohlašuje shoda bezpečnostní komponenty pro
výtahy.

32014L0030 Čl. 7

Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která představuje bezpečnostní
komponenta pro výtahy, provádějí výrobci za účelem ochrany
zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků bezpečnostních
komponent pro výtahy dodaných na trh a šetření a v případě
potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících bezpečnostních
komponent pro výtahy a stažení bezpečnostních komponent pro
výtahy z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech
informují distributory a dodavatele.
5. Výrobci zajistí, aby bylo na bezpečnostních komponentách pro
výtahy, které uvedli na trh, uvedeno číslo typu či série nebo sériové
číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v
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případech, kdy to velikost nebo povaha bezpečnostní komponenty
pro výtahy neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena
na štítku uvedeném v čl. 19 odst. 1.
6. Výrobci uvedou na bezpečnostní komponentě pro výtahy, nebo
není-li to možné, na štítku uvedeném v čl. 19 odst. 1 své jméno,
zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a
poštovní adresu, na níž lze výrobce kontaktovat. Adresa musí
uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní
údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným
uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
7. Výrobci zajistí, aby byl k bezpečnostní komponentě pro výtahy
přiložen návod podle bodu 6.1 přílohy I v jazyce snadno
srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský
stát. Tento návod a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné
a snadno pochopitelné.
8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
bezpečnostní komponenta pro výtahy, kterou uvedli na trh, není ve
shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nápravná opatření, jež
jsou nezbytná k uvedení této bezpečnostní komponenty pro výtahy
do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z
oběhu. Dále, pokud bezpečnostní komponenta pro výtahy
představuje riziko, informují o tom výrobci neprodleně příslušné
vnitrostátní orgány členských států, v nichž bezpečnostní
komponenty pro výtahy dodali na trh, a uvedou podrobnosti,
zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
9. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro výtahy
s touto směrnicí, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto
orgánu.
Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž
cílem je vyloučit rizika vyvolaná bezpečnostními komponentami pro
výtahy, které uvedli na trh.

32013L0053 Čl. 7

Článek 7
Povinnosti výrobců
1. Při uvádění svých přístrojů na trh výrobci zajistí, aby tyto
přístroje byly navrženy a vyrobeny v souladu se základními
požadavky stanovenými v příloze I.
2. Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v příloze II
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nebo příloze III a provedou nebo nechají provést příslušný postup
posuzování shody uvedený v článku 14.
Byl-li soulad přístroje s příslušnými požadavky takovým postupem
prokázán, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a umístí
označení CE.
3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o
shodě po dobu deseti let od uvedení přístroje na trh.
4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně
přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů přístroje a
změnám harmonizovaných norem nebo jiných technických
specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda přístroje.
5. Výrobci zajistí, aby bylo na přístrojích, které uvedli na trh,
uvedeno číslo typu či série nebo sériové číslo nebo jiný prvek
umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost
nebo povaha přístroje neumožňuje, aby byla požadovaná
informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k přístroji.
6. Výrobci uvedou na přístroji, nebo není-li to možné, na obalu
nebo v dokladu přiloženém k přístroji své jméno, zapsaný obchodní
název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na
níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém
lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce
snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru
nad trhem.
7. Výrobci zajistí, aby byly k přístroji přiloženy návody a informace
uvedené v článku 18 v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům
a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.
Tyto návody, informace a jakákoli označení musí být jasné,
srozumitelné a snadno pochopitelné.
8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
přístroj, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou
okamžitě nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení tohoto
přístroje do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu
nebo z oběhu. Dále, pokud přístroj představuje riziko, informují o
tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských
států, v nichž přístroj dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména
o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
9.
Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody přístroje s touto směrnicí, a to v jazyce
snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto
orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit
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rizika vyvolaná přístroji, které uvedli na trh.
32014L0090 Čl. 12

Článek 7
1. Při uvádění výrobků na trh musí výrobci zajistit, aby tyto výrobky
byly navrhovány a vyrobeny v souladu s požadavky stanovenými v
čl. 4 odst. 1 a v příloze I.
2. Výrobci vyhotoví technickou dokumentaci v souladu s článkem
25 a provedou nebo si nechají provést příslušný postup posouzení
shody v souladu s články 19 až 22 a článkem 24.
Byl-li soulad výrobku s platnými požadavky takovým postupem
prokázán, vypracují výrobci prohlášení podle článku 15 a výrobek
označí a připojí označení CE podle článků 17 a 18.
3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a kopii prohlášení
podle článku 15 po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh
4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám
návrhu nebo parametrů výrobku a změnám harmonizovaných
norem, na jejichž základě se prohlašuje shoda výrobku.
Ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k
rizikům, která výrobek představuje, provádějí výrobci za účelem
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků výrobků
dodaných na trh, provádějí šetření a v případě nutnosti vedou knihy
stížností, nevyhovujících výrobků a stažení výrobků z oběhu a
průběžně o všech těchto kontrolních činnostech informují
distributory.
5. Výrobci zajistí, aby bylo na jejich výrobcích uvedeno číslo typu,
šarže nebo série nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo
v případech, kdy to velikost nebo povaha součástí neumožňuje,
aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu
přiloženém k výrobku.
6. Výrobci uvedou na výrobku, nebo není-li to možné, na obalu
nebo v dokladu přiloženém k výrobku, své jméno, zapsaný
obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na
níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém
lze výrobce kontaktovat.
7. Výrobci zajistí, aby byly k výrobku v příručce uživatele přiloženy
pokyny a bezpečnostní informace v jazyce nebo jazycích, kterým
spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé mohou snadno rozumět a
které určí dotčený členský stát.
8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí,
přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení výrobku
do shody nebo k jeho případnému stažení z trhu nebo z oběhu.

32
Dále, pokud výrobek představuje riziko, neprodleně o tom výrobci
informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž
výrobek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o
nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
9. Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě
jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci
nezbytné k prokázání shody výrobku v jazyce, kterému tento orgán
může snadno rozumět. Spolupracují s tímto orgánem na jeho
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
výrobky, které uvedli na trh.

32014L0068 Čl. 6

Článek 12
Povinnosti výrobců
1. Umístěním značky shody výrobci přebírají odpovědnost za
splnění požadavku, že lodní výstroj, která byla opatřena značkou
shody, byla navržena a vyrobena v souladu s technickými
specifikacemi a normami zavedenými podle čl. 35 odst. 2, a
povinnosti stanovené v odstavcích 2 až 9 tohoto článku.
2. Výrobci vypracují požadovanou technickou dokumentaci a
nechají provést příslušné postupy posuzování shody.
3. Byl-li postupem posuzování shody prokázán soulad lodní
výstroje s příslušnými požadavky, vypracují výrobci EU prohlášení
o shodě podle článku 16 a umístí značku shody v souladu s články
9 a 10.
4. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o
shodě podle článku 16 po dobu nejméně deseti let poté, co byla
umístěna značka shody, a v žádném případě ne dobu kratší, než je
očekávaná životnost dotčené lodní výstroje.
5. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě. Je třeba přihlédnout ke změnám v
návrhu lodní výstroje nebo změnám jejích parametrů a změnám
požadavků obsažených v mezinárodních nástrojích uvedených v
článku 4, na jejichž základě se prohlašuje shoda lodní výstroje. V
případě, že je to nezbytné v souladu s přílohou II, musí výrobci
nechat provést nové posouzení shody.
6. Výrobci zajistí, aby bylo na jejich výrobcích uvedeno číslo typu či
výrobní dávky nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich
identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha výrobku
neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu
nebo v dokladu přiloženém k výrobku nebo případně na obalu i v
dokladu.
7. Výrobci uvedou na výrobku, nebo není-li to možné, na obalu
nebo v dokladu přiloženém k výrobku nebo případně na obalu i v
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dokladu své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou
ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa
musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.
8. Výrobci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod a veškeré
informace nezbytné pro bezpečnou instalaci na palubě a bezpečné
používání výrobku, včetně případného omezení užití, které jsou
snadno srozumitelné pro uživatele, spolu s případnými jinými
doklady vyžadovanými mezinárodními nástroji nebo zkušebními
normami.
9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
výrobek, který opatřili značkou shody, není ve shodě s příslušnými
požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebními normami
zavedenými podle čl. 35 odst. 2 a 3, přijmou okamžitě nezbytná
nápravná opatření k uvedení daného výrobku do shody, nebo v
případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud
výrobek představuje riziko, informují o tom výrobci neprodleně
příslušné vnitrostátní orgány členských států a uvedou podrobnosti,
zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných
opatřeních.CS L 257/156 Úřední věstník Evropské unie 28.8.2014
10. Výrobci poskytnou příslušnému orgánu na základě jeho
odůvodněné žádosti neprodleně všechny informace a dokumentaci
nezbytné k prokázání shody výrobku, a to v jazyce, který je pro
tento orgán snadno srozumitelný nebo přijatelný, umožní tomuto
orgánu přístup do svých prostor pro účely dozoru nad trhem v
souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 765/2008 a poskytnou mu
vzorky nebo přístup ke vzorkům v souladu s čl. 25 odst. 4 této
směrnice. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při
činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, které
uvedli na trh.
Článek 6
Povinnosti výrobců
1. Při uvádění svých tlakových zařízení nebo sestav uvedených v
čl. 4 odst. 1 a 2 na trh nebo jejich používání pro vlastní potřebu
výrobci zajistí, aby tato zařízení nebo sestavy byly navrženy a
vyrobeny v souladu se základními bezpečnostními požadavky
stanovenými v příloze I.
Při uvádění svých tlakových zařízení nebo sestav uvedených v čl. 4
odst. 3 na trh nebo jejich používání pro vlastní potřebu výrobci
zajistí, aby tato zařízení nebo sestavy byly navrženy a vyrobeny v
souladu se správnou technickou praxí členského státu.
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2. V případě tlakových zařízení nebo sestav uvedených v čl. 4
odst. 1 a 2 výrobci vypracují technickou dokumentaci podle přílohy
III a provedou nebo nechají provést příslušný postup posuzování
shody uvedený v článku 14.

32014L0053 Čl. 10

Byl-li postupem uvedeným v prvním pododstavci tohoto odstavce
prokázán soulad tlakových zařízení nebo sestav uvedených v čl. 4
odst. 1 a 2 s příslušnými požadavky, vypracují výrobci EU
prohlášení o shodě a umístí označení CE.
3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o
shodě po dobu deseti let od uvedení tlakového zařízení nebo
sestavy na trh.
4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně
přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů tlakového zařízení
nebo sestavy a ke změnám harmonizovaných norem nebo jiných
technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda
tlakového zařízení nebo sestavy.
Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která tlaková zařízení nebo
sestavy představují, provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a
bezpečnosti spotřebitelů a ostatních uživatelů zkoušky vzorků
tlakových zařízení nebo sestav dodávaných na trh a šetření a v
případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících tlakových
zařízení nebo sestav a záznamy o případech stažení těchto
zařízení z oběhu a o těchto kontrolních činnostech informují
distributory.
5. Výrobci zajistí, aby bylo na jejich tlakových zařízeních nebo
sestavách uvedeno číslo typu či výrobní dávky nebo sériové číslo
nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy
to velikost nebo povaha zařízení nebo sestavy neumožňuje, aby
byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu
přiloženém k zařízení.
6. Výrobci uvedou na tlakovém zařízení nebo sestavě, nebo neníli to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení nebo
sestavě své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou
ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat.
Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce
kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno
srozumitelném spotřebitelům, ostatním uživatelům a orgánům
dozoru nad trhem.
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7. Výrobci zajistí, aby byl k tlakovému zařízení nebo sestavě
uvedeným v čl. 4 odst. 1 a 2 přiložen návod a bezpečnostní
informace podle bodů 3.3 a 3.4 přílohy I v jazyce snadno
srozumitelném spotřebitelům a ostatním uživatelům, který určí
dotčený členský stát. Tento návod a bezpečnostní informace musí
být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.
Výrobci zajistí, aby byl k tlakovému zařízení nebo sestavě
uvedeným v čl. 4 odst. 3 přiložen návod a bezpečnostní informace
podle čl. 4 odst. 3 v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a
ostatním uživatelům, který určí dotčený členský stát. Tento návod a
bezpečnostní informace musí být jasné, srozumitelné a snadno
pochopitelné.
8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
tlakové zařízení nebo sestava, které uvedli na trh, nejsou ve shodě
s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k
uvedení tohoto tlakového zařízení nebo sestavy do shody, nebo v
případě potřeby k jejich stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud
tlakové zařízení nebo sestava představuje riziko, informují o tom
výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v
nichž toto tlakové zařízení nebo tyto sestavy dodali na trh, a
uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých
nápravných opatřeních.CS L 189/178 Úřední věstník Evropské
unie 27.6.2014
9. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci nezbytné k prokázání shody tlakového zařízení nebo
sestavy s touto směrnicí, a to v jazyce snadno srozumitelném
tomuto orgánu. Tyto informace a dokumentace mohou být
poskytnuty v papírové nebo elektronické podobě. Výrobci
spolupracují s uvedeným orgánem na jeho
Článek 10
Povinnosti výrobců
1. Při uvádění svého rádiového zařízení na trh výrobci zajistí, aby
bylo navrženo a vyrobeno v souladu se základními požadavky
stanovenými v článku 3.
2. Výrobci zajistí, aby bylo rádiové zařízení konstruováno tak, aby
je bylo možno provozovat alespoň v jednom členském státě, aniž
by došlo k porušení platných požadavků na využívání rádiového
spektra.
3. Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v článku

36
21 a provedou nebo nechají provést příslušný postup posuzování
shody uvedený v článku 17. Byl-li soulad daného rádiového
zařízení s příslušnými požadavky takovým postupem posouzení
shody prokázán, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a umístí
označení CE.
4. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o
shodě po dobu deseti let od uvedení daného rádiového zařízení na
trh.
5. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová
výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně
přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů daného rádiového
zařízení a změnám harmonizovaných norem nebo jiných
technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda
daného rádiového zařízení. Je-li to považováno za vhodné
vzhledem k rizikům, která rádiová zařízení představují, provádějí
výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných
uživatelů zkoušky vzorků rádiových zařízení dodávaných na trh a
šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících
rádiových zařízení a stažení rádiových zařízení z oběhu a
průběžně o veškerých těchto kontrolních činnostech informují
distributory.
6. Výrobci zajistí, aby bylo na rádiovém zařízení, které uvedli na
trh, uvedeno číslo typu či série nebo sériové číslo nebo jiný prvek
umožňující jeho identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo
povaha rádiového zařízení neumožňuje, aby byla požadovaná
informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k
rádiovému zařízení.
7. Výrobci uvedou na rádiovém zařízení, nebo není-li to kvůli jeho
velikosti či povaze možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k
rádiovému zařízení své jméno, zapsaný obchodní název nebo
zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze
kontaktovat. Adresa musí uvádět jedno místo, na kterém lze
výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce, kterému
koneční uživatelé a orgány dozoru nad trhem snadno rozumějí.
8. Výrobci zajistí, aby byly k danému rádiovému zařízení přiloženy
v souladu s rozhodnutím příslušného členského státu návody a
bezpečnostní informace v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní
koneční uživatelé snadno rozumějí. Návod musí obsahovat
informace nutné k tomu, aby bylo možné rádiové zařízení používat
k jeho zamýšlenému použití. Tyto informace musí v příslušných
případech obsahovat popis příslušenství nebo součástí, včetně
softwaru, které umožňují zamýšlené fungování rádiového zařízení.
Tyto pokyny, bezpečnostní informace a jakákoli označení musí být
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§7

§7
32014L0029 Čl. 7
Zplnomocněný zástupce
Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly v rozsahu svého
pověření a uchovává prohlášení o shodě a technickou
dokumentaci po dobu stanovenou v nařízení vlády. Na vyžádání

jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné. V případě rádiového
zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, se rovněž uvedou tyto
informace: a) kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v
nichž) rádiové zařízení pracuje; b) maximální radiofrekvenční
výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v
němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno.
9. Výrobci zajistí, aby byla ke každému jednotlivému rádiovému
zařízení přiložena kopie EU prohlášení o shodě nebo
zjednodušené EU prohlášení o shodě. Poskytuje-li se pouze
zjednodušené EU prohlášení o shodě, musí obsahovat přesnou
internetovou adresu, na níž lze získat úplné znění EU prohlášení o
shodě.
10. V případě omezení uvádění do provozu nebo v případě
platných požadavků pro povolení používání musí být z informací na
obalu možné zjistit členské státy či zeměpisnou oblast členského
státu, kde jsou tato omezení uvádění do provozu nebo tyto
požadavky na povolení používání v platnosti. Tyto informace musí
být doplněny do návodu přiloženého k rádiovému zařízení. Komise
může přijmout prováděcí akty, které stanoví způsob uvádění těchto
informací. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem
podle čl. 45 odst. 2.
11. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
rádiové zařízení, které uvedli na trh, není ve shodě s touto
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení
tohoto rádiového zařízení do shody, nebo v případě potřeby k jeho
stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud rádiové zařízení
představuje riziko, informují o tom výrobci neprodleně příslušné
vnitrostátní orgány členských států, v nichž dané rádiové zařízení
dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o
přijatých nápravných opatřeních a o jejich výsledcích.
12. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody daného rádiového zařízení s touto
směrnicí, v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí.
Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž
cílem je vyloučit rizika vyvolaná rádiovými zařízeními, která uvedli
na trh.
Článek 7
Zplnomocnění zástupci
1. Výrobce může písemným pověřením jmenovat
zplnomocněného zástupce.
Povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 1 a povinnost vypracovat
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je povinen poskytovat orgánům dozoru informace a dokumentaci
nezbytné k prokázání shody výrobku a součinnost potřebnou k
výkonu jejich působnosti s cílem vyloučení rizik vyvolaných
výrobky, na které se jeho pověření vztahuje.

technickou dokumentaci uvedená v čl. 6 odst. 2 nesmí být součástí
pověření zplnomocněného zástupce.
2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření,
které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému
zástupci umožňovat alespoň:
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro
potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let
od uvedení nádoby na trh;
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k
prokázání shody nádoby;
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
nádobami, na které se vztahuje jeho pověření.
32014L0035 Čl. 7

Článek 7
Zplnomocnění zástupci
1. Výrobce může písemným pověřením jmenovat
zplnomocněného zástupce.
Povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 1 a povinnost vypracovat
technickou dokumentaci uvedená v čl. 6 odst. 2 nesmí být součástí
pověření zplnomocněného zástupce.
2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření,
které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému
zástupci umožňovat alespoň:
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro
potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let
od uvedení elektrického zařízení na trh;
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k
prokázání shody elektrického zařízení;
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
elektrickými zařízeními, na která se vztahuje jeho pověření.

32014L0034 Čl. 7

Článek 7
Zplnomocnění zástupci
1.Výrobce může písemným pověřením jmenovat zplnomocněného
zástupce.
Povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 1 a povinnost vypracovat
technickou dokumentaci uvedená v čl. 6 odst. 2 nesmí být součástí
pověření zplnomocněného zástupce.
2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření,
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které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému
zástupci umožňovat alespoň:
a) uchovávat EU prohlášení o shodě, nebo případně osvědčení o
shodě, a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů
dozoru na d trhem po dobu deseti let od uvedení výrobku na trh;
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné
k prokázání shody výrobku;
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
výrobky, na které se vztahuje jeho pověření.
32014L0031 Čl. 7

Článek 7
Zplnomocnění zástupci
1. Výrobce může písemným pověřením jmenovat zplnomocněného
zástupce.
Povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 1 a povinnost vypracovat
technickou dokumentaci stanovená v čl. 6 odst. 2 nesmí být
součástí pověření zplnomocněného zástupce.
2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření,
které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému
zástupci umožňovat alespoň:
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro
potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let
od uvedení neautomatických vah na trh;
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k
prokázání shody neautomatických vah;
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
neautomatickými vahami, na které se vztahuje jeho pověření.

32014L0032 Čl. 9

Článek 9
Zplnomocnění zástupci
1. Výrobce může písemným pověřením jmenovat zplnomocněného
zástupce.
Povinnosti stanovené v čl. 8 odst. 1 a povinnost vypracovat
technickou dokumentaci uvedená v čl. 8 odst. 2 nesmějí být
součástí pověření zplnomocněného zástupce.
2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření,
které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému
zástupci umožňovat alespoň:
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro
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potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let
od uvedení měřidla na trh;
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k
prokázání shody měřidla;
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
měřidly, na která se vztahuje jeho pověření.
32014L0028 Čl. 6

Článek 6
Zplnomocnění zástupci
1. Výrobce může písemným pověřením jmenovat
zplnomocněného zástupce.
Povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 1 a povinnost vypracovat
technickou dokumentaci stanovená v čl. 5 odst. 2 nesmí být
součástí pověření zplnomocněného zástupce.
2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření,
které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému
zástupci umožňovat alespoň:
a)uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro
potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let
od uvedení výbušniny na trh;
b)poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k
prokázání shody výbušniny;
c)spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
výbušninami, na které se vztahuje jeho pověření.

32014L0033 Čl. 9

Článek 9
Zplnomocnění zástupci
1. Výrobce nebo dodavatel může písemným pověřením jmenovat
zplnomocněného zástupce.
Povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 1 nebo v čl. 8 odst. 1 a povinnost
vypracovat technickou dokumentaci podle čl. 7 odst. 2 nebo čl. 8
odst. 2 nesmí být součástí pověření zplnomocněného zástupce.
2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření,
které obdržel od výrobce nebo dodavatele. Pověření musí
zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň:
aa)

uchovávat EU prohlášení o shodě, a případně rozhodnutí o
schválení týkající se systému kvality výrobce nebo dodavatele,
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a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů
dozoru nad trhem po dobu deseti let od uvedení bezpečnostní
komponenty pro výtahy nebo výtahu na trh;
b)

poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě
jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci
nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro
výtahy nebo výtahu;

c)
32014L0030 Čl. 8

32013L0053 Čl. 8

spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
bezpečnostní komponentou pro výtahy nebo výtahem, na něž
se vztahuje jeho pověření.
Článek 8
Zplnomocnění zástupci
1. Výrobce může písemným pověřením jmenovat
zplnomocněného zástupce.
Povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 1 a povinnost vypracovat
technickou dokumentaci uvedená v čl. 7 odst. 2 nesmí být součástí
pověření zplnomocněného zástupce.
2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření,
které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému
zástupci umožňovat alespoň:
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci
pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti
let od uvedení přístroje na trh;
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k
prokázání shody přístroje;
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
přístroji, na které se vztahuje jeho pověření.
Článek 8
3. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření,
které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému
zástupci umožnit alespoň:
a) uchovávat kopii prohlášení podle článku 15 a technickou
dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru po dobu 10
let od uvedení výrobku na trh;
b) poskytovat příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k
prokázání shody výrobku;
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich
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žádost na opatřeních k vyloučení rizika vyvolaného výrobky, na
které se vztahuje jeho pověření.
32014L0090 Čl. 13

32014L0068 Čl. 7

Článek 13
Zplnomocnění zástupci
1. Výrobce, který se nenachází na území alespoň jednoho
členského státu, jmenuje písemným pověřením zplnomocněného
zástupce pro Unii a v pověření uvede jméno zplnomocněného
zástupce a adresu, na níž jej lze kontaktovat.
2. Součástí pověření zplnomocněného zástupce nesmí být plnění
povinností stanovených v čl. 12 odst. 1 a vypracování technické
dokumentace.
3. Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, které
obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému zástupci
umožňovat alespoň:
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro
potřeby vnitrostátních orgánů dozoru po dobu nejméně deseti let
poté, co byla umístěna značka shody, a v žádném případě ne dobu
kratší, než je očekávaná životnost dotčené lodní výstroje;
b) poskytnout příslušnému orgánu na základě jeho odůvodněné
žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání
shody výrobku;
c) spolupracovat s příslušnými orgány na jejich žádost při
činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, na
které se vztahuje jeho pověření.
Článek 7
Zplnomocnění zástupci
1. Výrobce
může
písemným
zplnomocněného zástupce.

pověřením

jmenovat

Povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 1 a povinnost vypracovat
technickou dokumentaci uvedená v čl. 6 odst. 2 nesmí být součástí
pověření zplnomocněného zástupce.
2. Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, které
obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému zástupci
umožňovat alespoň:
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro
potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let
od uvedení tlakového zařízení nebo sestavy na trh;
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho
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32014L0053 Čl. 11

§8

§8
32014L0029 Čl. 8
Dovozce
(1) Dovozce smí uvádět na trh pouze výrobky, které jsou v
souladu se stanovenými požadavky, a je povinen zajišťovat, aby
po dobu, po kterou před uvedením na trh s výrobky nakládá,
nebyl skladovacími a přepravními podmínkami tento soulad
ohrožen.
(2) Dovozce je povinen
a) před uvedením výrobku na trh zajistit, aby
1. výrobce u jím dováženého výrobku provedl nebo nechal
provést příslušný postup posuzování shody a vypracoval
technickou dokumentaci,
2. výrobek byl opatřen označením CE nebo jiným stanoveným
označením,
3. bylo k výrobku přiloženo prohlášení o shodě, pokud tak stanoví
nařízení vlády,
4. výrobek byl opatřen jasnými a srozumitelnými instrukcemi a
bezpečnostními informacemi v rozsahu stanoveném nařízením
vlády a

odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k
prokázání shody tlakového zařízení nebo sestavy;
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich
žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná
výrobky, na které se vztahuje jeho pověření.
Článek 11
Zplnomocnění zástupci
1. Výrobce může písemným pověřením jmenovat
zplnomocněného zástupce. Povinnosti stanovené v čl. 10 odst. 1 a
povinnost vypracovat technickou dokumentaci stanovená v čl. 10
odst. 3 nesmějí být součástí pověření zplnomocněného zástupce.
2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v pověření,
které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému
zástupci umožňovat alespoň:
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro
potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let
od uvedení rádiového zařízení na trh;
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k
prokázání shody rádiového zařízení;
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
rádiovými zařízeními, na která se vztahuje jeho pověření.
Článek 8
Povinnosti dovozců
1. Dovozci mohou uvádět na trh pouze nádoby, které jsou v
souladu s právními předpisy.
2. Před uvedením nádoby, u níž je součin PS.V větší než 50
bar.L, na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup
posuzování shody uvedený v článku 13. Zajistí, aby výrobce
vypracoval technickou dokumentaci, aby nádoba nesla označení
CE a nápisy uvedené v bodě 1 přílohy III, aby k ní byly přiloženy
požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v
čl. 6 odst. 5 a 6.
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že nádoba,
u níž je součin PS.V větší než 50 bar.L, není ve shodě se
základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I,
nesmí uvést nádobu na trh, dokud nebude uvedena do shody.
Dále, pokud nádoba představuje riziko, musí o tom být výrobce i
orgány dozoru nad trhem dovozcem informováni.
Před uvedením nádoby, u níž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší,
na trh dovozci zajistí, aby byla navržena a vyrobena v souladu se
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5. výrobce dodržel požadavky stanovené v § 6 odst. 3, a
b) uchovávat kopii prohlášení o shodě po dobu stanovenou v
nařízení vlády a na odůvodněnou žádost orgánu dozoru mu
zajistit dostupnost technické dokumentace.
(3) Dovozce, který se domnívá nebo má mít důvod se domnívat,
že výrobek, který hodlá uvést na trh, není v souladu se
stanovenými požadavky, nesmí tento výrobek uvést na trh, dokud
výrobek nebude uveden se stanovenými požadavky do souladu.
Pokud výrobek představuje riziko, je dovozce povinen o tom
bezodkladně informovat výrobce, a včetně informací o povaze
rizika a jeho příčinách, jakož i o jím přijatých opatřeních nebo o
stažení výrobku z trhu nebo z oběhu, informovat rovněž orgán
dozoru.
(4) Dovozce je povinen uvést na výrobku identifikační a kontaktní
údaje týkající se jeho osoby stanovené nařízením vlády, nebo
není-li to možné nebo stanoví-li tak nařízení vlády, je povinen tyto
údaje uvést na obalu výrobku nebo v dokladu, který je k výrobku
přiložen. Dovozce je povinen zajistit, aby k výrobku byly přiloženy
jasné a srozumitelné instrukce a bezpečnostní informace v
českém jazyce.
(5) Dovozce je v případech a v rozsahu stanovených nařízením
vlády povinen provádět za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti
spotřebitelů zkoušky vzorků a jiná potřebná šetření týkající se
výrobků uváděných na trh, vést evidenci nevyhovujících výrobků
a stažení výrobků z oběhu a informovat o těchto skutečnostech
distributory, kterým tyto výrobky dodal.
(6) Dovozce je povinen orgánu dozoru nebo příslušnému orgánu
jiného členského státu Evropské unie, v němž výrobek dodal na
trh, na jeho požádání poskytnout informace a podklady nezbytné
k prokázání shody výrobku. Nedohodnou-li se jinak, poskytuje
tyto informace a podklady v úředním jazyce příslušného
členského státu Evropské unie. Dovozce je povinen poskytnout
těmto orgánům na vyžádání součinnost potřebnou k výkonu jejich
působnosti s cílem vyloučení rizik vyvolaných výrobky, které
uvedl na trh.
(7) Dovozce, který se domnívá nebo má mít důvod se domnívat,
že výrobek, který uvedl na trh, není v souladu se stanovenými
požadavky, přijme okamžitě nezbytná opatření k uvedení výrobku
do souladu s těmito požadavky, nebo jej stáhne z trhu nebo z
32014L0035 Čl. 8
oběhu. Pokud výrobek představuje riziko, je povinen o tom a o
jeho povaze a příčinách, jakož i o přijatých opatřeních nebo o
stažení výrobku z trhu nebo z oběhu bezodkladně informovat
výrobce a orgán dozoru, nebo příslušný orgán jiného členského

správnou technickou praxí platnou v některém z členských států,
aby byla opatřena nápisy stanovenými v bodě 1 přílohy III a aby
výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6.
3. Dovozci uvedou na nádobě, nebo není-li to možné, v dokladu
přiloženém k nádobě své jméno, zapsaný obchodní název nebo
zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze
kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce, který je snadno
srozumitelný pro konečné uživatele a orgány dozoru nad trhem.
4. Dovozci zajistí, aby byly k nádobám přiloženy návod k použití a
bezpečnostní informace uvedené v bodě 2 přílohy III v jazyce
snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený
členský stát.
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za nádobu, u níž je
součin PS.V větší než 50 bar.L, odpovědnost, skladovací a
přepravní podmínky neohrožovaly její soulad se základními
bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I.
6. Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která nádoba představuje,
provádějí dovozci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti
konečných uživatelů zkoušky vzorků nádob dodaných na trh a
šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících
nádob a stažení nádob z oběhu a průběžně o těchto kontrolních
činnostech informují distributory.
7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
nádoba, kterou uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí,
přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení této
nádoby do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu
nebo z oběhu. Dále, pokud nádoba představuje riziko, informují o
tom dovozci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských
států, v nichž nádobu dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména
o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
8. U nádob, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L, dovozci po
dobu deseti let od uvedení nádoby na trh uchovávají kopii EU
prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a
zajišťují, že těmto orgánům může být na požádání předložena
technická dokumentace.
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody nádoby, a to v jazyce, kterému tento
orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost
při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná nádobami,
které uvedli na trh.
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státu Evropské unie, v němž výrobek dodal na trh.

Článek 8
Povinnosti dovozců
1. Dovozci mohou uvádět na trh pouze elektrická zařízení, která
jsou v souladu s právními předpisy.
2. Před uvedením elektrického zařízení na trh dovozci zajistí, aby
výrobce provedl příslušný postup posuzování shody. Zajistí, aby
výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby elektrické
zařízení neslo označení CE, aby k němu byly přiloženy
požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v
čl. 6 odst. 5 a 6.
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že
elektrické zařízení není ve shodě s bezpečnostními zásadami
uvedenými v článku 3 a stanovenými v příloze I, nesmí uvést
elektrické zařízení na trh, dokud nebude uvedeno do shody. Dále,
pokud elektrické zařízení představuje riziko, musí o tom být
výrobce i orgány dozoru nad trhem dovozcem informováni.
3. Dovozci uvedou na elektrickém zařízení, nebo není-li to možné,
na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení své
jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou
známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní
údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným
uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
4. Dovozci zajistí, aby byly k elektrickému zařízení přiloženy
návody a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumitelném
spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený
členský stát.
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za elektrické zařízení
odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky tohoto zařízení
neohrožovaly jeho soulad s bezpečnostními zásadami uvedenými v
článku 3 a stanovenými v příloze I.
6. Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která elektrické zařízení
představuje, provádějí dovozci za účelem ochrany zdraví a
bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků elektrických zařízení
dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy
stížností, nevyhovujících elektrických zařízení a stažení
elektrických zařízení z oběhu a průběžně o těchto kontrolních
činnostech informují distributory.
7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
elektrické zařízení, které uvedli na trh, není ve shodě s touto
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení
tohoto elektrického zařízení do shody, nebo v případě potřeby k
jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud elektrické zařízení
představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně příslušné
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vnitrostátní orgány členských států, v nichž elektrické zařízení
dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o
přijatých nápravných opatřeních.
8. Dovozci po dobu deseti let od uvedení elektrického zařízení na
trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů
dozoru nad trhem a zajišťují, že těmto orgánům může být na
požádání předložena technická dokumentace.
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody elektrického zařízení, a to v jazyce
snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto
orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit
rizika vyvolaná elektrickými zařízeními, která uvedli na trh.
Článek 8
Povinnosti dovozců
1. Dovozci mohou uvádět na trh pouze výrobky, které jsou v
souladu s právními předpisy.
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za výrobek odpovědnost,
skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad se
základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
stanovenými v příloze II.
2. Před uvedením výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce
provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 13.
Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby
výrobek případně nesl označení CE, aby k němu bylo přiloženo EU
prohlášení o shodě nebo osvědčení o shodě a požadované
doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5, 6
a 7.
8. Dovozci po dobu deseti let od uvedení výrobku na trh uchovávají
kopii EU prohlášení o shodě, nebo případně osvědčení o shodě,
pro potřeby orgánů dozoru a zajišťují, že těmto orgánům může být
na požádání předložena technická dokumentace.
2. Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že
výrobek není ve shodě se základními požadavky na ochranu zdraví
a bezpečnost stanovenými v příloze II, nesmí uvést výrobek na trh,
dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud výrobek představuje
riziko, musí o tom být výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem
dovozcem informováni.
3. Dovozci uvedou na výrobku, nebo není-li to možné, na obalu
nebo v dokladu přiloženém k výrobku své jméno, zapsaný
obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní
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adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí
v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům
dozoru nad trhem.
6. Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která výrobek představuje,
provádějí dovozci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti
konečných uživatelů zkoušky výrobků dodávaných na trh a šetření
a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících výrobků
a stažení výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních
činnostech informují distributory.
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody výrobku, v jazyce snadno
srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
výrobky, které uvedli na trh.
9. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí,
přijmou okamžitě nezbytná opatření k uvedení tohoto výrobku do
shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo oběhu.
Dále, pokud výrobek představuje riziko, informují o tom dovozci
neprodleně příslušné orgány členských států, v nichž výrobek
dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o
přijatých nápravných opatřeních.
Článek 8
Povinnosti dovozců
1. Dovozci mohou uvádět na trh pouze neautomatické váhy, které
jsou v souladu s právními předpisy.
2. Před uvedením neautomatických vah určených pro použití
uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) na trh dovozci zajistí, aby
výrobce provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v
článku 13. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci,
aby neautomatické váhy nesly označení CE a doplňkové
metrologické označení, aby k nim byly přiloženy požadované
doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a
6.
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že
neautomatické váhy určené pro použití uvedená v čl. 1 odst. 2
písm. a) až f) nejsou ve shodě se základními požadavky
stanovenými v příloze I, nesmí uvést neautomatické váhy na trh,
dokud nebudou uvedeny do shody. Dále, pokud neautomatické
váhy představují riziko, musí o tom být výrobce i orgány dozoru
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nad trhem dovozcem informováni.
Před uvedením neautomatických vah, které nejsou určeny pro
použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f), na trh dovozci zajistí,
aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6.
3. Dovozci uvedou na neautomatických vahách své jméno,
zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a
poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. V případech, kdy by za
tímto účelem bylo nutné otevřít obal vah, mohou být údaje uvedeny
na obalu a v dokladu přiloženém k neautomatickým vahám.
Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném
konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
4. Dovozci zajistí, aby byly k neautomatickým vahám určeným pro
použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) přiloženy návody a
informace v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům,
který určí dotčený členský stát.
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za neautomatické váhy
určené pro použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f)
odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly
soulad těchto vah se základními požadavky stanovenými v příloze
I.
6. Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která představují
neautomatické váhy určené pro použití uvedená v čl. 1 odst. 2
písm. a) až f), provádějí dovozci zkoušky vzorků neautomatických
vah dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy
stížností, nevyhovujících neautomatických vah a stažení
neautomatických vah z oběhu a průběžně o těchto kontrolních
činnostech informují distributory.
7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
neautomatické váhy, které uvedli na trh, nejsou ve shodě s touto
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení
těchto neautomatických vah do shody, nebo v případě potřeby k
jejich stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud neautomatické
váhy představují riziko, informují o tom dovozci neprodleně
příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž
neautomatické váhy dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména
o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
8. U neautomatických vah určených pro použití uvedená v čl. 1
odst. 2 písm. a) až f) dovozci po dobu deseti let od uvedení
neautomatických vah na trh uchovávají kopii EU prohlášení o
shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, že těmto
orgánům může být na požádání předložena technická
dokumentace.
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
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základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody neautomatických vah, a to v jazyce
snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto
orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit
rizika vyvolaná neautomatickými vahami, které uvedli na trh.

32014L0028 Čl. 7

Článek 10
Povinnosti dovozců
1. Dovozci mohou uvádět na trh pouze měřidla, která jsou v
souladu s právními předpisy.
2. Před uvedením měřidla na trh nebo do provozu dovozci zajistí,
aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody podle
článku 17. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci,
aby měřidlo neslo označení CE a doplňkové metrologické
označení, aby k němu byla přiložena kopie EU prohlášení o shodě
a požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v
čl. 8 odst. 5 a 6.
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že měřidlo
není ve shodě se základními požadavky stanovenými v příloze I a v
příslušných zvláštních přílohách pro jednotlivé druhy měřidel,
nesmí uvést měřidlo na trh nebo do provozu, dokud nebude
uvedeno do shody. Dále pokud měřidlo představuje riziko, musí o
tom být výrobce i orgány dozoru nad trhem, dovozcem informováni.
3. Dovozci uvedou na měřidle, nebo není-li to možné, v dokladu
přiloženém k měřidlu a na jeho obalu, pokud existuje, své jméno,
zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a
poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat v souladu s přílohou I
bodem 9.2. Kontaktní údaje se musí být uvedeny v jazyce snadno
srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
4. Dovozci zajistí, aby byly k měřidlu přiloženy návody a informace
podle přílohy I bodu 9.3 v jazyce snadno srozumitelném konečným
uživatelům, který určí dotčený členský stát.
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za měřidlo odpovědnost,
skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad se
základními požadavky stanovenými v příloze I a v příslušných
zvláštních přílohách pro jednotlivé druhy měřidel.
6. V případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k
fungování měřidla, provádějí dovozci zkoušky vzorků měřidel
dodávaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy
stížností, nevyhovujících měřidel a stažení měřidel z oběhu a
průběžně o všech těchto kontrolních činnostech informují
distributory.
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7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
měřidlo, které uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou
okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto měřidla do
shody nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
Dále pokud měřidlo představuje riziko, informují o tom dovozci
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž
měřidlo dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu
a o přijatých nápravných opatřeních.
8. Dovozci po dobu deseti let od uvedení měřidla na trh uchovávají
kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem
a zajišťují, že těmto orgánům může být na požádání předložena
technická dokumentace.
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody měřidla, a to v jazyce snadno
srozumitelnému tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
měřidly, která uvedli na trh.

32014L0033 Čl. 10

Článek 7
Povinnosti dovozců
1. Dovozci mohou uvádět na trh pouze výbušniny, které jsou v
souladu s právními předpisy.
2. Před uvedením výbušniny na trh dovozci zajistí, aby výrobce
provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 20.
Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby
výbušnina nesla označení CE, aby k ní byly přiloženy požadované
doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5.
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že
výbušnina není ve shodě se základními bezpečnostními požadavky
stanovenými v příloze II, nesmí uvést výbušninu na trh, dokud
nebude uvedena do shody. Dále, pokud výbušnina představuje
riziko, musí o tom být výrobce i orgány dozoru nad trhem
dovozcem informováni.
3. Dovozci uvedou na výbušnině, nebo není-li to možné, na jejím
obalu nebo v dokladu přiloženém k výbušnině své jméno, zapsaný
obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní
adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v
jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům
dozoru nad trhem.
4. Dovozci zajistí, aby byly k výbušnině přiloženy návody a
bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumitelném konečným
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uživatelům, který určí dotčený členský stát.
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za výbušninu
odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly její
soulad se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v
příloze II.
6. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
výbušnina, kterou uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí,
přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení této
výbušniny do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu
nebo z oběhu. Dále, pokud výbušnina představuje riziko, informují
o tom dovozci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských
států, v nichž výbušninu dodali na trh, a uvedou podrobnosti,
zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
7. Dovozci po dobu deseti let od uvedení výbušniny na trh
uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru
nad trhem a zajišťují, že těmto orgánům může být na požádání
předložena technická dokumentace.
8. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody výbušniny, v jazyce snadno
srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
výbušninami, které uvedli na trh.
Článek 10
Povinnosti dovozců
1. Dovozci mohou uvádět na trh pouze bezpečnostní komponenty
pro výtahy, které jsou v souladu s právními předpisy.
2. Před uvedením bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh
dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování
shody podle článku 15. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou
dokumentaci, aby bezpečnostní komponenta pro výtahy nesla
označení CE, aby k ní bylo přiloženo EU prohlášení o shodě a
požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v
čl. 8 odst. 5 a 6.
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že
bezpečnostní komponenta pro výtahy není ve shodě s čl. 5 odst. 2,
nesmí uvést bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh, dokud
nebude uvedena do shody. Dále, pokud bezpečnostní komponenta
pro výtahy představuje riziko, musí o tom být výrobce i orgány
dozoru nad trhem dovozcem informováni.
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3. Dovozci uvedou na bezpečnostní komponentě pro výtahy, nebo
není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k
bezpečnostní komponentě své jméno, zapsaný obchodní název
nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze
kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno
srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
4. Dovozci zajistí, aby byl k bezpečnostní komponentě pro výtahy
přiložen návod podle bodu 6.1 přílohy I v jazyce snadno
srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům,
který určí dotčený členský stát.

32014L0030 Čl. 9

5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za bezpečnostní
komponentu pro výtahy odpovědnost, skladovací a přepravní
podmínky neohrožovaly soulad bezpečnostní komponenty pro
výtahy se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
uvedenými v čl. 5 odst. 2.
6. Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která představuje
bezpečnostní komponenta pro výtahy, provádějí dovozci za účelem
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků
bezpečnostních komponent pro výtahy dodaných na trh a šetření a
v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících
bezpečnostních komponent pro výtahy a stažení bezpečnostních
komponent pro výtahy z oběhu a průběžně o těchto kontrolních
činnostech informují distributory a dodavatele.
7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
bezpečnostní komponenta pro výtahy, kterou uvedli na trh, není ve
shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná
opatření k uvedení této bezpečnostní komponenty pro výtahy do
shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z
oběhu. Dále, pokud bezpečnostní komponenta pro výtahy
představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně příslušné
vnitrostátní orgány členských států, v nichž bezpečnostní
komponentu pro výtahy dodali na trh, a uvedou podrobnosti,
zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
8. Dovozci po dobu deseti let od uvedení bezpečnostní
komponenty pro výtahy na trh uchovávají kopii EU prohlášení o
shodě a případně rozhodnutí o schválení pro potřeby orgánů
dozoru nad trhem a zajišťují, že těmto orgánům může být na
požádání předložena technická dokumentace.
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
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nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro
výtahy, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu.
Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž
cílem je vyloučit rizika vyvolaná bezpečnostními komponentami pro
výtahy, které uvedli na trh.

32013L0053 Čl. 9

Článek 9
Povinnosti dovozců
1. Dovozci mohou uvádět na trh pouze přístroje, které jsou v
souladu s právními předpisy.
2. Před uvedením přístroje na trh dovozci zajistí, aby výrobce
provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 14.
Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby
přístroj nesl označení CE, aby k němu byly přiloženy požadované
doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a
6.
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že přístroj
není ve shodě se základními požadavky stanovenými v příloze I,
nesmí uvést přístroj na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále,
pokud přístroj představuje riziko, musí o tom být výrobce i orgány
dozoru nad trhem dovozcem informováni.
3. Dovozci uvedou na přístroji, nebo není-li to možné, na obalu
nebo v dokladu přiloženém k přístroji své jméno, zapsaný obchodní
název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na
níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno
srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
4. Dovozci zajistí, aby byly k přístroji přiloženy návody a
informace uvedené v článku 18 v jazyce snadno srozumitelném
spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený
členský stát.
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za přístroj odpovědnost,
skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad se
základními požadavky stanovenými v příloze I.
6. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
přístroj, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou
okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto přístroje do
shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
Dále, pokud přístroj představuje riziko, informují o tom dovozci
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž
přístroj dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu
a o přijatých nápravných opatřeních.
7. Dovozci po dobu deseti let od uvedení přístroje na trh
uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru
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nad trhem a zajišťují, že těmto orgánům může být na požádání
předložena technická dokumentace.
8. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody přístroje, a to v jazyce snadno
srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
přístroji, které uvedli na trh.
Článek 9
1. Dovozci uvádějí na trh Unie pouze výrobky, které jsou v souladu
s požadavky této směrnice.
2. Před uvedením výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce
provedl příslušný postup posouzení shody. Zajistí, aby výrobce
vypracoval technickou dokumentaci, aby výrobek nesl označení CE
podle článku 17, aby k němu byly přiloženy požadované doklady
podle článku 15 a bodu 2.5 části A přílohy I, bodu 4 části B přílohy I
a bodu 2 části C přílohy I a aby výrobce splnil požadavky
stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6.
32014L0090 Čl. 14 odst. 1, Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek
2
není ve shodě s požadavky stanovenými v čl. 4 odst. 1 a v příloze
I, nesmí uvést výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody.
Dále, pokud výrobek představuje riziko, informuje o tom dovozce
výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
3. Dovozci uvedou na výrobku, nebo v případě součástí, kdy to
není možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku své
jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou
známku a adresu, na níž je lze kontaktovat.
4. Dovozci zajistí, aby byly k výrobku v příručce uživatele přiloženy
pokyny a bezpečnostní informace v jazyce nebo jazycích, kterým
spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé mohou snadno rozumět a
které určí dotčený členský stát.
32014L0068
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za výrobek odpovědnost,
Čl. 8
skladovací nebo přepravní podmínky neohrožovaly soulad výrobku
s požadavky stanovenými v čl. 4 odst. 1 a v příloze I.
6. Ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem
k rizikům, která výrobek představuje, provádějí dovozci za účelem
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků výrobků
dodaných na trh, provádějí šetření a v případě nutnosti vedou knihy
stížností, nevyhovujících výrobků a stažení výrobků z oběhu a
průběžně o všech těchto kontrolních činnostech informují
distributory.
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7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí,
přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení výrobku
do shody nebo k jeho případnému stažení z trhu nebo z oběhu.
Dále, pokud výrobek představuje riziko, neprodleně o tom dovozci
informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž
výrobek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o
nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
8. Dovozci po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh uchovávají
kopii prohlášení podle článku 15 pro potřeby orgánů dozoru nad
trhem a zajistí, aby těmto orgánům mohla být na vyžádání
předložena technická dokumentace.
9. Dovozci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě
jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci
nezbytné k prokázání shody výrobku v jazyce, kterému tento orgán
může snadno rozumět. Spolupracují s tímto orgánem na jeho
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
výrobky, které uvedli na trh.
Článek 14
Jiné hospodářské subjekty
1. Dovozci uvedou na výrobku, nebo není-li to možné, na obalu
nebo v dokladu přiloženém k výrobku nebo případně na obalu i v
dokladu své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou
ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat.
2. Dovozci a distributoři poskytnou příslušnému orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku, a to v jazyce,
který je pro tento orgán snadno srozumitelný nebo přijatelný.
Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž
cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, které uvedli na trh.
Článek 8
Povinnosti dovozců
1. Dovozci mohou na trh uvádět pouze tlaková zařízení nebo
sestavy, které jsou v souladu s právními předpisy.
2. Před uvedením tlakových zařízení nebo sestav uvedených v čl.
4 odst. 1 a 2 na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný
postup posuzování shody v souladu s článkem 14. Zajistí, aby
výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby tlakové zařízení
nebo sestava nesly označení CE, aby k nim byl přiložen návod a
bezpečnostní informace v souladu s body 3.3 a 3.4 přílohy I a aby
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výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6.
Před uvedením tlakových zařízení nebo sestav uvedených v čl. 4
odst. 3 na trh dovozci zajistí, aby výrobce vypracoval technickou
dokumentaci a aby k tlakovému zařízení nebo sestavě byl přiložen
vhodný návod k použití a aby výrobce splnil požadavky stanovené
v čl. 6 odst. 5 a 6.
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že tlakové
zařízení nebo sestava není ve shodě se základními
bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I, nesmí uvést
tlakové zařízení nebo sestavu na trh, dokud nebudou uvedeny do
shody. Dále, pokud tlakové zařízení nebo sestava představuje
riziko, musí o tom být výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem
dovozcem informováni.
3. Dovozci uvedou na tlakovém zařízení nebo sestavě, nebo neníli to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení nebo
sestavě své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou
ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat.
Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném
spotřebitelům, ostatním uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
32014L0053
Čl. 12

4. Dovozci zajistí, aby byl k tlakovým zařízením nebo sestavám
uvedeným v čl. 4 odst. 1 a 2 přiložen návod a bezpečnostní
informace v souladu s body 3.3 a 3.4 přílohy I v jazyce snadno
srozumitelném spotřebitelům a ostatním uživatelům, který určí
dotčený členský stát.
Dovozci zajistí, aby byl k tlakovým zařízením nebo sestavám
uvedeným v čl. 4 odst. 3 přiložen návod a bezpečnostní informace
v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním
uživatelům, který určí dotčený členský stát.
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za tlaková zařízení nebo
sestavy uvedené v čl. 4 odst. 1 a 2 odpovědnost, skladovací a
přepravní podmínky neohrožovaly jejich soulad se základními
bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I.
6. Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která tlaková zařízení nebo
sestavy představují, provádějí dovozci za účelem ochrany zdraví a
bezpečnosti spotřebitelů a ostatních uživatelů zkoušky vzorků
tlakových zařízení nebo sestav dodávaných na trh a šetření a v
případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících tlakových
zařízení nebo sestav a záznamy o případech stažení těchto
zařízení z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech
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informují distributory.
7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
tlakové zařízení nebo sestava, které uvedli na trh, nejsou ve shodě
s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k
uvedení tohoto tlakového zařízení nebo sestavy do shody, nebo v
případě potřeby k jejich stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud
tlakové zařízení nebo sestava představuje riziko, informují o tom
dovozci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v
nichž tlakové zařízení nebo sestavu dodali na trh, a uvedou
podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných
opatřeních.
8. Dovozci po dobu deseti let od uvedení tlakového zařízení nebo
sestavy na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby
orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, aby těmto orgánům mohla být
na požádání předložena technická dokumentace.
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci nezbytné k prokázání shody tlakového zařízení nebo
sestavy, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Tyto
informace a dokumentace mohou být poskytnuty v papírové nebo
elektronické podobě. Dovozci spolupracují s uvedeným orgánem
na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika
vyvolaná tlakovým zařízením nebo sestavou, které uvedli na trh.
Článek 12
Povinnosti dovozců
1. Dovozci uvádějí na trh pouze rádiová zařízení, která jsou v
souladu s právními předpisy.
2. Před uvedením rádiového zařízení na trh dovozci zajistí, aby
výrobce provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v
článku 17 a aby bylo rádiové zařízení konstruováno tak, aby jej
bylo možno provozovat alespoň v jednom členském státě, aniž by
došlo k porušení platných požadavků na využívání rádiového
spektra. Dovozci zajistí, aby výrobce vypracoval technickou
dokumentaci, aby rádiové zařízení neslo označení CE, aby k němu
byly přiloženy informace a doklady uvedené v čl. 10 odst. 8, 9 a 10,
a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 10 odst. 6 a 7.
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že rádiové
zařízení není ve shodě se základními požadavky stanovenými v
článku 3, nesmí uvést rádiové zařízení na trh, dokud nebude
uvedeno do shody. Dále, pokud rádiové zařízení představuje riziko,
musí být výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem, o takové
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skutečnosti dovozcem informováni.
3. Dovozci uvedou na rádiovém zařízení, nebo není-li to možné,
na obalu nebo v dokladu přiloženém k rádiovému zařízení své
jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou
známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Platí to i v
případech, kdy to velikost rádiového zařízení neumožňuje nebo kdy
by dovozce musel za účelem uvedení svého jména a adresy otevřít
obal rádiového zařízení. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce,
kterému koneční uživatelé a orgány dozoru nad trhem snadno
rozumějí.
4. Dovozci zajistí, aby byly k rádiovému zařízení přiloženy návody
a bezpečnostní informace v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní
koneční uživatelé snadno rozumějí a který určí dotčený členský
stát.
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za rádiové zařízení
odpovědnost, jeho skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly
jeho soulad se základními požadavky stanovenými v článku 3.
6. Je-li to považováno za vhodné vzhledem k rizikům, která
rádiová zařízení představují, provádějí dovozci za účelem ochrany
zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků
rádiových zařízení dodávaných na trh a šetření a v případě potřeby
vedou knihy stížností, nevyhovujících rádiových zařízení a stažení
rádiových zařízení z oběhu a průběžně o veškerých těchto
kontrolních činnostech informují distributory.
7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
rádiové zařízení, které uvedli na trh, není ve shodě s touto
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení
tohoto rádiového zařízení do shody, nebo v případě potřeby k jeho
stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud rádiové zařízení
představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně příslušné
vnitrostátní orgány členských států, v nichž dané rádiové zařízení
dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o
přijatých nápravných opatřeních.
8. Dovozci po dobu 10 let od uvedení rádiového zařízení na trh
uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru
nad trhem a zajišťují, že těmto orgánům může být na požádání
předložena technická dokumentace.
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody rádiového zařízení, v jazyce, kterému
tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na jeho
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná
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§9

§9
32014L0029 Čl. 9
Distributor
(1) Distributor jedná s řádnou péčí tak, aby výrobky jím dodávané
na trh splňovaly stanovené požadavky a je povinen zajišťovat,
aby po dobu, po kterou před dodáním na trh s výrobky nakládá,
nebyl skladovacími a přepravními podmínkami soulad výrobků se
stanovenými požadavky ohrožen.
(2) Distributor je povinen v případech a v rozsahu stanovených
nařízením vlády před dodáním výrobku na trh ověřit, zda je
výrobek opatřen označením CE nebo jiným stanoveným
označením, zda je k výrobku přiloženo prohlášení o shodě a
jasné a srozumitelné instrukce a bezpečnostní informace v
rozsahu stanoveném nařízením vlády, zda tyto instrukce a
bezpečnostní informace přiložené k výrobku jsou v českém
jazyce, a zda výrobce a dovozce dodrželi požadavky stanovené v
§ 6 odst. 3 a v § 8 odst. 4.
(3) Distributor, který se domnívá nebo má mít důvod se domnívat,
že výrobek není v souladu se stanovenými požadavky, nesmí
tento výrobek dodat na trh, dokud výrobek nebude uveden s
těmito požadavky do souladu. Pokud výrobek představuje riziko,
je povinen o tom informovat výrobce nebo dovozce a orgány
dozoru nad trhem.
(4) Distributor je povinen orgánu dozoru nebo příslušnému
orgánu jiného členského státu Evropské unie, v němž výrobek
dodal na trh, na jeho požádání poskytnout informace a podklady
nezbytné k prokázání shody výrobku. Distributor je povinen
poskytnout těmto orgánům na vyžádání součinnost potřebnou k
výkonu jejich působnosti s cílem vyloučení rizik vyvolaných
výrobky, které dodal na trh.
(5) Distributor, který se domnívá nebo má mít důvod se domnívat,
že výrobek, který dodal na trh, není v souladu se stanovenými
požadavky, je povinen zajistit, aby byla přijata nezbytná opatření
k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo jej
stáhne z trhu nebo z oběhu. Pokud výrobek představuje riziko, je
povinen o tom a o jeho povaze a příčinách, jakož i o přijatých
opatřeních nebo o stažení výrobku z trhu nebo z oběhu
bezodkladně informovat výrobce nebo dovozce a orgán dozoru,
nebo příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, v
němž výrobek dodal na trh.

rádiovými zařízeními, která uvedli na trh.
Článek 9
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání nádoby na trh distributoři jednají s řádnou péčí,
pokud jde o požadavky této směrnice.
2. Před dodáním nádoby, u níž je součin PS.V větší než 50 bar.L,
na trh distributoři ověří, zda nese označení CE a nápisy stanovené
v III bodě 1 přílohy, zda jsou k ní přiloženy požadované doklady a
návod k použití a bezpečnostní informace uvedené v bodě 2
přílohy III v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům v
členském státě, v němž má být nádoba dodána na trh, a zda
výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 6
odst. 5 a 6 a čl. 8 odst. 3. Domnívá-li se distributor nebo má-li
důvod se domnívat, že nádoba, u níž je součin PS.V větší než 50
bar.L, není ve shodě se základními bezpečnostními požadavky
stanovenými v příloze I, nesmí dodat nádobu na trh, dokud nebude
uvedena do shody. Dále, pokud nádoba představuje riziko,
informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány
dozoru nad trhem.
Před dodáním nádoby, u níž je součin PS.V 50 bar.L nebo menší,
na trh distributoři ověří, zda byla opatřena nápisy stanovenými v
bodě 1.2 přílohy III, zda jsou k ní přiloženy návod k použití a
bezpečnostní informace uvedené v bodě 2 přílohy III v jazyce
snadno srozumitelném konečným uživatelům v členském státě, v
němž má být nádoba dodána na trh, a zda výrobce a dovozce
splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a čl. 8
odst.3.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za nádobu, u níž je
součin PS.V větší než 50 bar.L, odpovědnost, skladovací a
přepravní podmínky neohrožovaly její soulad se základními
bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat,
že nádoba, kterou dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí,
zajistí, že budou přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení této
nádoby do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu
nebo z oběhu. Dále, pokud nádoba představuje riziko, informují o
tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských
států, v nichž nádobu dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména
o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody nádoby. Spolupracují s tímto orgánem
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32014L0034 Čl. 9

na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika
vyvolaná nádobami, které dodali na trh.
Článek 9
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání elektrického zařízení na trh distributoři jednají s
řádnou péčí, pokud jde o požadavky této směrnice.
2. Před dodáním elektrického zařízení na trh distributoři ověří, zda
nese označení CE, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady
a návody a bezpečnostní informace v jazyce snadno
srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům v
členském státě, v němž má být elektrické zařízení dodáno na trh, a
zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl.
6 odst. 5 a 6 a čl. 8 odst. 3.
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že
elektrické zařízení není ve shodě s bezpečnostními zásadami
uvedenými v článku 3 a stanovenými v příloze I, nesmí dodat
elektrické zařízení na trh, dokud nebude uvedeno do shody. Dále,
pokud elektrické zařízení představuje riziko, informuje o tom
distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za elektrické zařízení
odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho
soulad s bezpečnostními zásadami uvedenými v článku 3 a
stanovenými v příloze I.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat,
že elektrické zařízení, které dodali na trh, není ve shodě s touto
směrnicí, zajistí, že budou přijata nezbytná nápravná opatření k
uvedení tohoto zařízení do shody nebo v případě potřeby k jeho
stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud elektrické zařízení
představuje riziko, informují o tom distributoři neprodleně příslušné
vnitrostátní orgány členských států, v nichž elektrické zařízení
dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o
přijatých nápravných opatřeních.
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody elektrického zařízení. Spolupracují s
tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je
vyloučit rizika vyvolaná elektrickými zařízeními, která dodali na trh.
Článek 9
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání nádoby na trh distributoři jednají s řádnou péčí,
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pokud jde o požadavky této směrnice.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za výrobek
odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho
soulad se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
stanovenými v příloze II.
2. Před dodáním výrobku na trh distributoři ověří, zda nese
označení CE, je-li požadováno, zde je k němu přiloženo EU
prohlášení o shodě nebo osvědčení o shodě, zda jsou k němu
přiloženy požadované doklady a návody a bezpečnostní informace
v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům v členském
státě, v němž má být výrobek dodán na trh, a zda výrobce a
dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a
čl. 8 odst. 3.
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek
není ve shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a
bezpečnost stanovenými v příloze II, nesmí dodat výrobek na trh,
dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud výrobek představuje
riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i
orgány dozoru nad trhem.
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody výrobku. Spolupracují s tímto orgánem
na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika
vyvolaná výrobky, které dodali na trh.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
výrobek, který dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí, zajistí,
že budou přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení tohoto
výrobku do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu
nebo z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje riziko, informují o
tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských
států, v nichž výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti,
zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
Článek 9
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání neautomatických vah na trh distributoři jednají s
řádnou péčí, pokud jde o požadavky této směrnice.
2. Před dodáním neautomatických vah určených pro použití
uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) na trh distributoři ověří, zda
nesou označení CE a doplňkové metrologické označení, zda jsou k
nim přiloženy požadované doklady a návody a informace v jazyce
snadno srozumitelném konečným uživatelům v členském státě, v
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němž mají být neautomatické váhy dodány na trh, a zda výrobce a
dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a
čl. 8 odst. 3.
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že
neautomatické váhy určené pro použití uvedená v čl. 1 odst. 2
písm. a) až f) nejsou ve shodě se základními požadavky
stanovenými v příloze I, nesmí dodat neautomatické váhy na trh,
dokud nebudou uvedeny do shody. Dále, pokud neautomatické
váhy představují riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo
dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
Před dodáním neautomatických vah, které nejsou určeny pro
použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f), na trh distributoři
ověří, zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky
stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a čl. 8 odst. 3.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za neautomatické váhy
určené pro použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f)
odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly
těchto vah soulad se základními požadavky stanovenými v příloze
I.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
neautomatické váhy, které dodali na trh, nejsou ve shodě s touto
směrnicí, zajistí, že budou přijata nezbytná nápravná opatření k
uvedení těchto neautomatických vah do shody, nebo v případě
potřeby k jejich stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud
neautomatické váhy představují riziko, informují o tom distributoři
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž
neautomatické váhy dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména
o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody neautomatických vah. Spolupracují s
tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je
vyloučit rizika vyvolaná neautomatickými vahami, které dodali na
trh.
Článek 11
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání měřidla na trh nebo jeho uvádění do provozu
jednají distributoři s řádnou péčí, pokud jde o požadavky této
směrnice.
2. Před dodáním měřidla na trh nebo jeho uvedením do provozu
distributoři ověří, zda nese označení CE a doplňkové metrologické
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označení, zda je k němu přiloženo EU prohlášení o shodě a
požadované doklady a návody a informace v souladu s bodem 9.3
přílohy I v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům v
členském státě, v němž má být měřidlo dodáno na trh nebo
uvedeno do provozu, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné
požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3.
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že měřidlo
není ve shodě se základními požadavky stanovenými v příloze I a v
příslušných zvláštních přílohách pro jednotlivé druhy měřidel,
nesmí dodat měřidlo na trh ani je uvést do provozu, dokud nebude
uvedeno do shody. Dále pokud měřidlo představuje riziko,
informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány
dozoru nad trhem.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za měřidlo
odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho
soulad se základními požadavky stanovenými v příloze I a v
příslušných zvláštních přílohách pro jednotlivé druhy měřidel.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
měřidlo, které dodali na trh nebo uvedli do provozu, není ve shodě
s touto směrnicí, zajistí, že budou přijata nezbytná nápravná
opatření k uvedení tohoto měřidla do shody, v případě potřeby k
jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále pokud měřidlo představuje
riziko, informují o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní
orgány členských států, v nichž měřidlo dodali na trh, a uvedou
podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných
opatřeních.
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody měřidla. Spolupracují s tímto orgánem
na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika
vyvolaná měřidly, která dodali na trh.
Článek 8
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání výbušniny na trh distributoři jednají s řádnou péčí,
pokud jde o požadavky této směrnice.
2. Před dodáním výbušniny na trh distributoři ověří, zda nese
označení CE, zda jsou k ní přiloženy požadované doklady a
návody a bezpečnostní informace v jazyce, kterému koneční
uživatelé v členském státě, v němž má být výbušnina dodána na
trh, snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné
požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a v čl. 7 odst. 3.
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Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že
výbušnina není ve shodě se základními bezpečnostními požadavky
stanovenými v příloze II, nesmí dodat výbušninu na trh, dokud
nebude uvedena do shody. Dále, pokud výbušnina představuje
riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i
orgány dozoru nad trhem.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za výbušninu
odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly její
soulad se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v
příloze II.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat,
že výbušnina, kterou dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí,
zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení této
výbušniny do shody nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu
nebo z oběhu. Dále, pokud výbušnina představuje riziko, informují
o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány
členských států, v nichž výbušninu dodali na trh, a uvedou
podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných
opatřeních.
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody výbušniny. Spolupracují s tímto
orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit
rizika vyvolaná výbušninami, které dodali na trh.
Článek 11
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh
distributoři jednají s řádnou péčí, pokud jde o požadavky této
směrnice.
2. Před dodáním bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh
distributoři ověří, zda bezpečnostní komponenta pro výtahy nese
označení CE, zda je k ní přiloženo EU prohlášení o shodě,
požadované doklady a návod podle bodu 6.1 přílohy I v jazyce
snadno srozumitelném, konečným uživatelům, který určí dotčený
členský stát, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky
stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3.

32014L0030 Čl. 10

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že
bezpečnostní komponenta pro výtahy není ve shodě s čl. 5 odst. 2,
nesmí dodat bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh, dokud
nebude uvedena do shody. Dále, pokud bezpečnostní komponenta
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pro výtahy představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce
nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za bezpečnostní
komponentu pro výtahy odpovědnost, skladovací a přepravní
podmínky neohrožovaly soulad bezpečnostní komponenty pro
výtahy s čl. 5 odst. 2.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat,
že bezpečnostní komponenta pro výtahy, kterou dodali na trh, není
ve shodě s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná
nápravná opatření k uvedení této bezpečnostní komponenty pro
výtahy do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu
nebo z oběhu. Dále, pokud bezpečnostní komponenta pro výtahy
představuje riziko, informují o tom distributoři neprodleně příslušné
vnitrostátní orgány členských států, v nichž bezpečnostní
komponentu pro výtahy dodali na trh, a uvedou podrobnosti,
zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro
výtahy. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při
činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná bezpečnostními
komponentami pro výtahy, které dodali na trh.

32013L0053 Čl. 10

Článek 10
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání přístroje na trh distributoři jednají s řádnou péčí,
pokud jde o požadavky této směrnice.
2. Před dodáním přístroje na trh distributoři ověří, zda nese
označení CE, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady a
návody a informace uvedené v článku 18 v jazyce snadno
srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům v
členském státě, v němž má být přístroj dodán na trh, a zda výrobce
a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6
a čl. 9 odst. 3.
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že přístroj
není ve shodě se základními požadavky stanovenými v příloze I,
nesmí dodat přístroj na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále,
pokud přístroj představuje riziko, informuje o tom distributor
výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za přístroj
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odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho
soulad se základními požadavky stanovenými v příloze I.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat,
že přístroj, který dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí,
zajistí, že budou přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení
tohoto přístroje do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z
trhu nebo z oběhu. Dále, pokud přístroj představuje riziko, informují
o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány
členských států, v nichž přístroj dodali na trh, a uvedou
podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných
opatřeních.
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody přístroje. Spolupracují s tímto
orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit
rizika vyvolaná přístroji, které dodali na trh.
Článek 10
1. Při dodávání výrobku na trh distributoři jednají s řádnou péčí,
pokud jde o požadavky této směrnice.
32014L0090 Čl. 14 odst. 1, 2. Distributoři před dodáním výrobku na trh ověří, zda nese
označení CE podle článku 17, zda jsou k němu přiloženy
2
požadované doklady podle čl. 7 odst. 7, článku 15 a bodu 2.5 části
A přílohy I, bodu 4 části B přílohy I a bodu 2 části C přílohy I a
pokyny a bezpečnostní informace v jazyce nebo jazycích, kterým
spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé v členském státě, v němž
má být výrobek dodáván na trh, mohou snadno rozumět, a zda
výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6 a
v čl. 9 odst. 3.
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že výrobek
není ve shodě s požadavky stanovenými v čl. 4 odst. 1 a v příloze
I, nesmí výrobek dodávat na trh, dokud nebude uveden do shody.
Dále, pokud výrobek představuje riziko, informuje o tom distributor
výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za výrobek
32014L0068
odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho
Čl. 9
soulad s požadavky stanovenými v čl. 4 odst. 1 a v příloze I.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
výrobek, který dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí, zajistí,
aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení výrobku do
shody nebo k jeho případnému stažení z trhu nebo z oběhu. Dále,
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pokud výrobek představuje riziko, neprodleně o tom distributoři
informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž
výrobek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o
nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
5. Distributoři předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku. Spolupracují s
tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je
vyloučit rizika vyvolaná výrobky, které dodali na trh.
Článek 14
Jiné hospodářské subjekty
1. Dovozci uvedou na výrobku, nebo není-li to možné, na obalu
nebo v dokladu přiloženém k výrobku nebo případně na obalu i v
dokladu své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou
ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat.
2.
Dovozci a distributoři poskytnou příslušnému orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci nezbytné k prokázání shody výrobku, a to v jazyce,
který je pro tento orgán snadno srozumitelný nebo přijatelný.
Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž
cílem je odstranit rizika vyvolaná výrobky, které uvedli na trh.
Článek 9
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání tlakového zařízení nebo sestavy na trh distributoři
jednají s řádnou péčí, pokud jde o požadavky této směrnice.
2. Před dodáním tlakových zařízení nebo sestav uvedených v čl.
4 odst. 1 a 2 na trh distributoři ověří, zda nesou označení CE, zda
jsou k nim přiloženy požadované doklady a návody a bezpečnostní
informace v souladu s body 3.3 a 3.4 přílohy I v jazyce snadno
srozumitelném spotřebitelům a ostatním uživatelům v členském
státě, v němž mají být tlakové zařízení nebo sestava dodány na
trh, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené
v čl. 6 odst. 5 a 6 a čl. 8 odst. 3.

32014L0053
Čl. 13

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že tlakové
zařízení nebo sestava není ve shodě se základními
bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I, nesmí dodat
tlakové zařízení nebo sestavu na trh, dokud nebudou uvedeny do
shody. Dále, pokud tlakové zařízení nebo sestava představuje
riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i
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orgány dozoru nad trhem.
Před dodáním tlakových zařízení nebo sestav uvedených v čl. 4
odst. 3 na trh distributoři ověří, zda je k nim přiložen vhodný návod
k použití v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním
uživatelům v členském státě, v němž mají být toto tlakové zařízení
nebo tyto sestavy dodány na trh, a zda výrobce a dovozce splnili
příslušné požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a čl. 8 odst. 3.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za tlaková zařízení
nebo sestavy uvedené v čl. 4 odst. 1 a 2 odpovědnost, skladovací
a přepravní podmínky neohrožovaly jejich soulad se základními
bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat,
že tlakové zařízení nebo sestava, které dodali na trh, nejsou ve
shodě s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná
opatření k uvedení tohoto zařízení nebo sestavy do shody, nebo v
případě potřeby k jejich stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud
tlakové zařízení nebo sestava představuje riziko, informují o tom
distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských
států, v nichž zařízení nebo sestavu dodali na trh, a uvedou
podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných
opatřeních.
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci nezbytné k prokázání shody tlakového zařízení nebo
sestavy. Tyto informace a dokumentace mohou být poskytnuty v
papírové nebo elektronické podobě. Distributoři spolupracují s
uvedeným orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je
vyloučit rizika vyvolaná tlakovým zařízením nebo sestavou, které
dodali na trh.
Článek 13
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání rádiových zařízení na trh distributoři jednají s
řádnou péčí, pokud jde o požadavky této směrnice.
2. Před dodáním rádiového zařízení na trh distributoři ověří, zda
nese označení CE, zda jsou k němu přiloženy doklady požadované
touto směrnicí, návod a bezpečnostní informace v jazyce, kterému
spotřebitelé a ostatní koneční uživatelé v členském státě, v němž
má být rádiové zařízení dodáno na trh, snadno rozumějí, a zda
výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 10 odst. 2 a 6 až 10, a
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§ 10

32014L0035 Čl. 10

dovozce požadavky stanovené v čl. 12 odst. 3.
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že rádiové
zařízení není ve shodě se základními požadavky stanovenými v
článku 3, nesmí dodat rádiové zařízení na trh, dokud nebude
uvedeno do shody. Dále, pokud rádiové zařízení představuje riziko,
informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány
dozoru nad trhem.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za rádiové zařízení
odpovědnost, jeho skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly
jeho soulad se základními požadavky stanovenými v článku 3.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat,
že rádiové zařízení, které dodali na trh, není ve shodě s touto
směrnicí, zajistí, že budou přijata nezbytná nápravná opatření k
uvedení tohoto rádiového zařízení do shody, nebo v případě
potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud rádiové
zařízení představuje riziko, informují o tom distributoři neprodleně
příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž dané rádiové
zařízení dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu
a o přijatých nápravných opatřeních.
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody rádiového zařízení. Spolupracují s
tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je
vyloučit rizika vyvolaná rádiovými zařízeními, která dodali na trh.
Článek 10
Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a
distributory
Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za
výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 6,
pokud uvede nádobu na trh pod svým jménem nebo ochrannou
známkou nebo pokud upraví nádobu, jež byla na trh již uvedena,
takovým způsobem, který může ovlivnit její soulad s touto
směrnice.

32014L0034 Čl. 10

Článek 10
Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a
distributory
Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za
výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 6,
pokud uvede elektrické zařízení na trh pod svým jménem nebo
ochrannou známkou nebo pokud upraví elektrické zařízení, jež
bylo na trh již uvedeno, takovým způsobem, který může ovlivnit

§ 10
32014L0029 Čl. 10
Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto zákona považován
za výrobce, na kterého se vztahují povinnosti výrobce podle § 6,
pokud uvede výrobek na trh pod svým jménem nebo ochrannou
známkou nebo pokud upraví výrobek, jenž byl na trh již uveden,
takovým způsobem, který může ovlivnit jeho shodu se
stanovenými požadavky.

70
jeho soulad s touto směrnicí.

32014L0031 Čl. 10

32014L0032 Čl. 12

32014l0028

Čl. 9

Článek 10
Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a
distributory
Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za
výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 6,
pokud uvede výrobek na trh pod svým jménem nebo ochrannou
známkou nebo pokud upraví výrobek, jenž byl na trh již uvedena,
takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s touto
směrnice.
Článek 10
Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a
distributory
Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za
výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 6,
pokud uvede neautomatické váhy na trh pod svým jménem nebo
ochrannou známkou nebo pokud upraví neautomatické váhy, jež
byly na trh již uvedeny, takovým způsobem, který může ovlivnit
jejich soulad s touto směrnicí.
Článek 12
Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a
distributory
Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za
výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 8,
pokud uvede měřidlo na trh pod svým jménem nebo ochrannou
známkou nebo pokud upraví měřidlo, jež bylo již na trh již uvedeno,
takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s touto
směrnicí.

32014L0033 Čl. 12

Článek 9
Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a
distributory
Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za
výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 5,
pokud uvede výbušninu na trh pod svým jménem nebo ochrannou
známkou nebo pokud upraví výbušninu, jež byla na trh již uvedena,
takovým způsobem, který může ovlivnit její soulad s touto směrnicí.

32014L0030 Čl. 11

Článek 12
Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce nebo
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distributory

32013L0053 Čl. 11

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za
výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 8,
pokud uvede bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh pod
svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví
bezpečnostní komponentu pro výtahy, jež byla na trh již uvedena,
takovým způsobem, který může ovlivnit její soulad s touto směrnicí.
Článek 11
Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a
distributory

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za
výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 7,
pokud uvede přístroj na trh pod svým jménem nebo ochrannou
32014L0090 Čl. 14 odst. 3 známkou nebo pokud upraví přístroj, jenž byl na trh již uveden,
takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s touto
směrnicí.
Článek 11
32014L0068 Čl. 10

320140053

Čl. 14

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za
výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 7,
pokud uvede výrobek na trh pod svým jménem nebo ochrannou
známkou nebo pokud upraví výrobek, jenž byl na trh již uveden,
takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s požadavky
této směrnice.
3. Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován
za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 12,
pokud uvede lodní výstroj na trh nebo ji umístí na palubu lodi EU
pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví
lodní výstroj, jež byla na trh již uvedena, takovým způsobem, který
může ovlivnit její soulad s příslušnými požadavky.
Článek 10
Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a
distributory
Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za
výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 6,
pokud uvede tlakové zařízení nebo sestavu na trh pod svým
jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví nebo
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sestavu, které byly na trh již uvedeny, takovým způsobem, který
může ovlivnit jejich soulad s požadavky této směrnice
Článek 14
Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a
distributory

§ 11

§ 11
Hospodářské subjekty jsou povinny po dobu stanovenou v
nařízení vlády na požádání příslušných orgánů dozoru
identifikovat všechny hospodářské subjekty,
a) které jim dodaly výrobek, nebo
b) kterým dodaly výrobek.

32014L0029 Čl. 11

32014L0035 Čl. 11

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za
výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 10,
pokud uvede rádiové zařízení na trh pod svým jménem nebo
ochrannou známkou nebo pokud upraví rádiové zařízení, jež bylo
na trh již uvedeno, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho
soulad s touto směrnicí.
Článek 11
Identifikace hospodářských subjektů
Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem
identifikovat:
a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal nádobu;
b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly nádobu.
Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace
uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim byla
nádoba dodána, a po dobu deseti let poté, co nádobu dodaly.
Článek 11
Identifikace hospodářských subjektů
Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem
identifikovat:
a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal elektrické zařízení;
b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly elektrické zařízení.
Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace
uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim bylo
elektrické zařízení dodáno, a po dobu deseti let poté, co elektrické
zařízení dodaly.

32014L0034 Čl. 11
Článek 11
Identifikace hospodářských subjektů
Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem
identifikovat:
a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal výrobek;
b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly výrobek.
Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace
uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim byl
výrobek dodán, a po dobu deseti let poté, co dodaly výrobek.
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32014L0031 Čl. 11

32014L0032 Čl. 13

32014L0028 Čl. 10

32014L0033 Čl. 13

Článek 11
Identifikace hospodářských subjektů
Pro neautomatické váhy určené pro použití uvedená v čl. 1 odst. 2
písm. a) až f) musí hospodářské subjekty na žádost orgánů dozoru
nad trhem identifikovat:
a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal neautomatické váhy;
b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly neautomatické
váhy.
Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace
uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim byly
neautomatické váhy dodány, a po dobu deseti let poté, co
neautomatické váhy dodaly.
Článek 13
Identifikace hospodářských subjektů
Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem
identifikovat:
a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal měřidlo;
b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly měřidlo.
Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace
uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim bylo
měřidlo dodáno, a po dobu deseti let poté, co měřidlo dodaly.
Článek 10
Identifikace hospodářských subjektů
Pro výbušniny, na něž se nevztahuje systém stanovený v článku
15, musí hospodářské subjekty na žádost orgánů dozoru nad
trhem identifikovat:
a)každý hospodářský subjekt, který jim dodal výbušninu;
b)každý hospodářský subjekt, kterému dodaly výbušninu.
Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace
uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim byla
výbušnina dodána, a po dobu deseti let poté, co výbušninu dodaly.
Článek 13
Identifikace hospodářských subjektů
Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem
identifikovat:
a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal bezpečnostní
komponentu pro výtahy;
b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly bezpečnostní
komponentu pro výtahy.
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32014L0030 Čl. 12

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace
uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim byla
bezpečnostní komponenta pro výtahy dodána, a po dobu deseti let
poté, co bezpečnostní komponentu pro výtahy dodaly.

Článek 12
Identifikace hospodářských subjektů
Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem
identifikovat:
a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal přístroj;
b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly přístroj.
32013L0053 Čl. 13 odst. 1 Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace
uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim byl
přístroj dodán, a po dobu deseti let poté, co přístroj dodaly.
Článek 13
1. Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem
identifikovat:
a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal výrobek;
b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly výrobek.
32014L0090 Čl. 14 odst. 4 Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace
uvedené v prvním pododstavci po dobu 10 let poté, co jim byl
výrobek dodán, a po dobu 10 let poté, co dodaly výrobek.

32014L0068 Čl. 11

4. Po dobu nejméně deseti let poté, co byla umístěna značka
shody, a v žádném případě ne dobu kratší, než je očekávaná
životnost dotčené lodní výstroje, hospodářské subjekty na žádost
orgánů dozoru nad trhem identifikují:
a)každý hospodářský subjekt, který jim dodal výrobek;
b)každý hospodářský subjekt, kterému dodaly výrobek.
Článek 11
Identifikace hospodářských subjektů
Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem
identifikovat:
a každý hospodářský subjekt, který jim dodal tlakové zařízení nebo
) sestavu;
b každý hospodářský subjekt, kterému dodaly tlakové zařízení
) nebo sestavu.

32014L0053 Čl. 15

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace
uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim
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tlakové zařízení nebo sestava byly dodány, a po dobu deseti let
poté, co tlakové zařízení nebo sestavu dodaly.
Článek 15
Identifikace hospodářských subjektů
Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem
identifikovat:
a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal rádiové zařízení;
b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly rádiové zařízení.
Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace
uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim bylo
rádiové zařízení dodáno, a po dobu deseti let poté, co rádiové
zařízení dodaly.
§ 12

§ 12
32014L0029 Čl. 13
Postupy posuzování shody
(1) Posuzování shody se provádí podle modulů posuzování
shody, popřípadě jejich kombinací, jejichž použití, popřípadě
jejich kombinaci pro příslušný stanovený výrobek stanoví nařízení
vlády. Seznam modulů posuzování shody stanoví příloha č. 1 k
tomuto zákonu.
(2) Jednotlivé moduly podle odstavce 1 zahrnují postupy a úkony,
které při posuzování shody zajišťují výrobci, nebo v rozsahu
svého pověření zplnomocnění zástupci, a subjekty posuzování
shody. Moduly specifikují zejména způsoby výměny informací
mezi výrobcem a oznámeným subjektem a jejich rozsah, rozsah
dokumentace k výrobku, výrobě, nebo k systému jakosti, činnosti
při posouzení vhodnosti návrhu výrobku, podrobnosti o odběru
vzorků výrobku, rozsah a způsoby zkoušení vzorků výrobků nebo
jejich prototypů, formy závěrů z posuzování shody, odlišnosti při
posuzování sériové nebo kusové výroby výrobků a postupy při
auditech systémů jakosti.
(3) Na posuzování shody se v případech a v rozsahu
stanoveném nařízením vlády může podílet akreditovaný
vnitropodnikový útvar výrobce, splňuje-li tato kritéria:
a) na vnitropodnikový útvar výrobce se vztahuje akreditace
udělená v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
v oblasti akreditace a dozoru3),
b) vnitropodnikový útvar výrobce tvoří organizačně samostatnou
jednotku a jeho zaměstnanci používají takové metody podávání
zpráv mezi organizačními útvary výrobce, které zajišťují jejich

Článek 13
Postupy posuzování shody
1. Před výrobou musí být nádoby, u nichž je součin PS.V větší
než 50 bar.L, podrobeny EU přezkoušení typu (modul B) podle
bodu 1přílohy II, a to tímto způsobem:
a) u nádob vyrobených v souladu s harmonizovanými normami
uvedenými v článku 12 jedním ze dvou následujících způsobů
podle volby výrobce:
i) posouzením vhodnosti technického návrhu nádoby
prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a
podpůrných důkazů bez přezkoušení vzorku (modul B – typ
návrhu),
ii) posouzením vhodnosti technického návrhu nádoby
prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a
podpůrných důkazů a přezkoušením vzoru úplné nádoby, který je
reprezentativní pro plánovanou výrobu (modul B – výrobní typ);
b) u nádob, které se nevyrábějí nebo se vyrábějí jen částečně v
souladu s harmonizovanými normami uvedenými v článku 12,
výrobce předloží k přezkoušení/prototypu úplné nádoby, který je
reprezentativní pro plánovanou výrobu, a technickou dokumentaci
a další doklady pro přezkoumání a posouzení vhodnosti
technického návrhu nádoby (modul B – výrobní typ).
2. Před uvedením na trh musí být nádoby podrobeny těmto
postupům:
a) pokud je součin PS.V větší než 3 000 bar.L, shoda s typem
založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod
dohledem (modul C1) podle bodu 2 přílohy II;
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nestrannost, prokazovanou akreditačnímu orgánu,
c) vnitropodnikový útvar výrobce a jeho zaměstnanci se nesmí
podílet na návrhu, výrobě, dodávání, instalaci, provozu nebo
údržbě výrobků, které posuzují, a nesmí se účastnit jakýchkoli
činností, které by mohly ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo
důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování,
d) vnitropodnikový útvar výrobce poskytuje služby výhradně
výrobci, jehož je součástí.
(4) Výrobce, jehož součástí vnitropodnikový útvar je, nebo
akreditační orgán je povinen poskytnout na vyžádání Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen
„Úřad“) informaci o tom, že byl vnitropodnikový útvar výrobce
akreditován, včetně rozsahu této akreditace.

32014L0034 Čl. 13

b) pokud součin PS.V nepřesahuje 3 000 bar.L, ale je větší než
200 bar.L, podle volby výrobce jednomu z těchto modulů:
i) shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení
nádob pod dohledem (modul C1) podle bodu 2 přílohy II,
ii) shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách
nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2)
podle bodu 3 přílohy II;
c) pokud součin PS.V nepřesahuje 200 bar.L, ale je větší než 50
bar.L, podle volby výrobce jednomu z těchto modulů:
i) shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení
nádob pod dohledem (modul C1) podle bodu 2 přílohy II,
ii) shoda s typem založená na interním řízení výroby (modul C)
podle bodu 4 přílohy II.
3. Záznamy a korespondence vztahující se k postupům
posuzovaní shody uvedeným v odstavcích 1 a 2 se vypracují v
úředním jazyce členského státu, v němž je oznámený subjekt
usazen, nebo v jazyce přijatelném pro tento subjekt.
Článek 13
Postupy posuzování shody
1. K posouzení shody zařízení, a je-li to nezbytné, přístrojů
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) se použijí tyto postupy:
a) Pro skupiny zařízení I a II, kategorie zařízení M1 a 1, postup
EU přezkoušení typu podle přílohy III ve spojení s některým
z dále uvedených postupů:
- shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního
procesu podle přílohy IV,
- shoda s typem založená na ověřování výrobků podle přílohy V;
b) pro skupiny zařízení I a II, kategorie zařízení M2 a 2:
i) u spalovacích motorů a elektrických zařízení těchto skupin a
kategorií postup EU přezkoušení typu podle přílohy III ve
spojení s některým z dále uvedených postupů:
- shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení
výrobků pod dohledem podle přílohy VI,
- shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků
podle přílohy VII,
ii) u ostatních zařízení těchto skupin a kategorií interní řízení
výroby podle přílohy VIII a předání technické dokumentace
podle bodu 2 přílohy VIII oznámenému subjektu, který co
nejdříve potvrdí její příjem a dokumentaci si ponechá;
c) pro skupinu zařízení II, kategorie zařízení 3, interní řízení
výroby podle přílohy VIII;
d) pro skupiny zařízení I a II lze kromě postupů podle písm. a), b)
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32014L0031 Čl. 13

32014L0032 Čl. 17

a c) tohoto odstavce rovněž použít shodu založenou na
ověřování každého jednotlivého výrobku podle přílohy IX.
2. U ochranných systémů se pro posuzování shody použije postup
podle odst. 1 písm. a) nebo d).
3. Postupy podle odstavce 1 se použijí i pro součásti, s výjimkou
umístění označení CE a vypracování EU prohlášení o shodě.
Výrobce vydá písemné osvědčení o shodě, které prohlašuje shodu
součástí s příslušnými ustanoveními této směrnice a které udává
jejich charakteristiky a způsob, jak musí být zabudovány do
zařízení či ochranných systémů, aby byly splněny základní
požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze II,
které platí pro dokončená zařízení či ochranné systémy.
4. Pokud jde o bezpečnostní hlediska uvedená v bodě 1.2.7 přílohy
II, je vedle postupů posuzování shody uvedených v odstavcích 1 a
2 možné použít také postup uvedený v příloze VIII.
5. Odchylně od odstavců 1, 2 a 4 mohou příslušné orgány na
základě náležitě odůvodněné žádosti povolit, aby byly na území
daného členského státu uvedeny na trh a do provozu výrobky,
které nejsou součástmi a u nichž nebyly použity postupy uvedneé
v odstavcích 1, 2 a 4, je-li jejich používání v zájmu bezpečnosti.
6. Dokumenty a korespondence vztahující se k postupům
posuzování shody uvedeným v odstavcích 1 až 4 se vypracují
v jazyce, který určí dotčený členský stát.
Článek 13
Postupy posuzování shody
1. K posouzení shody neautomatických vah se základními
požadavky stanovenými v příloze I může být podle volby výrobce
použit jeden ze dvou následujících postupů posuzování shody:
a) modul B stanovený v bodě 1 přílohy II, po němž následuje buď
modul D stanovený v bodě 2 přílohy II, nebo modul F stanovený v
bodě 4 přílohy II.
Modul B však není povinný pro neautomatické váhy, u nichž nejsou
použita elektronická zařízení a v jejichž měřicí jednotce není
použita pružina k vyvážení zátěže. U neautomatických vah, na
které se nevztahuje modul B, se použije modul D1 stanovený v
bodě 3 přílohy II nebo modul F1 stanovený v bodě 5 přílohy II;
b) modul G stanovený v bodě 6 přílohy II.
2. Dokumenty a korespondence vztahující se k postupům
posuzování shody uvedeným v odstavci 1 se vypracují v jednom z
úředních jazyků členského státu, v němž jsou tyto postupy
prováděny, nebo v jazyce přijatelném pro subjekt oznámený v
souladu s článkem 19.
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32014L0028 Čl. 20

32014L0033 Čl. 15

Článek 17
Postupy posuzování shody
Posuzování shody měřidla s příslušnými základními požadavky se
provádí, podle volby výrobce, jedním z postupů posuzování shody
uvedených ve zvláštní příloze pro daný druh měřidla.
Postupy posuzování shody jsou stanoveny v příloze II.
Záznamy a korespondence vztahující se k postupům posuzování
shody se vypracují v úředním jazyce nebo jazycích členského
státu, ve kterém je oznámený subjekt provádějící postupy
posuzování shody usazen, nebo v jazyce, který je pro tento subjekt
přijatelný.
Článek 20
Postupy posuzování shody
K posouzení shody výbušnin postupuje výrobce podle jednoho z
těchto postupů uvedených v příloze III:
a)EU přezkoušení typu (modul B) a podle volby výrobce jeden z
těchto postupů:
i)shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách
výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul
C2),
ii)shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního
procesu (modul D),
iii)shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků
(modul E),
iv)shoda s typem založená na ověřování výrobků (modul F);
b)shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku
(modul G).
Článek 15
Postup posuzování shody u bezpečnostních komponent pro výtahy
Bezpečnostní komponenty pro výtahy musí být podrobeny jednomu
z následujících postupů posuzování shody:

Čl. 16

a)

model bezpečnostní komponenty pro výtahy se předloží k EU
přezkoušení typu stanovenému v části A přílohy IV a shoda s
typem se zajišťuje prostřednictvím kontrol bezpečnostních
komponent pro výtahy náhodným výběrem podle přílohy IX;

b)

model bezpečnostní komponenty pro výtahy se předloží k EU
přezkoušení typu stanovenému v části A přílohy IV a podrobí
se shodě s typem založené na zabezpečování kvality
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výrobků v souladu s přílohou VI;
c)

shoda založená na úplném zabezpečování kvality podle
přílohy VII.
Článek 16
Postupy posuzování shody u výtahů

1. Výtahy musí být podrobeny jednomu z následujících postupů
posuzování shody:
a) pokud byly navrženy a vyrobeny podle vzorového výtahu, který
byl podroben EU přezkoušení typu podle části B přílohy IV:
i) závěrečná inspekce u výtahů podle přílohy V,
ii) shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků,
pokud jde o výtahy podle přílohy X,
iii) shoda s typem založená na zabezpečování kvality výroby,
pokud jde o výtahy, podle přílohy XII;
b) pokud byly navrženy a vyrobeny podle systému kvality
schváleného v souladu s přílohou XI:
ii) závěrečná inspekce u výtahů podle přílohy V,
)
ii) shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků, pokud
jde o e o výtahy podle přílohy X
iii) shoda s typem založená na zabezpečování kvality výroby, pokud
jde o e o výtahy, podle přílohy XII;
c) shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku,
pokud jde výtahy, podle přílohy VIII;
d) shoda založená na úplném zabezpečování kvality
přezkoumání návrhu, pokud jde o výtahy, podle přílohy XI

32014L0030 Čl. 14

a

2. V případech uvedených v odst. 1 písm. a) a b), pokud osoba
odpovědná za návrh a výrobu výtahu není identická s osobou
odpovědnou za instalaci a vyzkoušení výtahu, musí osoba
odpovědná za návrh a výrobu výtahu dát osobě odpovědné za
instalaci a vyzkoušení výtahu k dispozici všechny nezbytné
dokumenty a informace, aby mohla posledně uvedená osoba
zajistit správnou a bezpečnou instalaci a vyzkoušení výtahu.
3. Všechny povolené rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy
odvozenými od vzorového výtahu jsou jasně specifikovány v
technické dokumentaci (s maximálními a minimálními hodnotami).
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4. Je dovoleno prokázat výpočtem nebo konstrukčními výkresy
podobnost typové řady zařízení, aby se prokázalo, jak byly splněny
základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v
příloze I.
Článek 14
Postupy posuzování shody přístrojů
Splnění základních požadavků stanovených v příloze I se u
přístrojů prokazuje některým z těchto postupů posuzování shody:
a) interním řízením výroby podle přílohy II;
b) EU přezkoušením typu, po kterém následuje shoda s typem
32014L0090 Čl. 15 odst. 1,
založená na interním řízení výroby podle přílohy III.
2
Výrobce se může rozhodnout, že použije postup uvedený v prvním
pododstavci písm. b) pouze na některé aspekty základních
požadavků, jestliže se na ostatní aspekty základních požadavků
použije postup uvedený v prvním pododstavci písm. a).
32013L0053 Čl. 19 odst. 1

Článek 19
1. Výrobce použije před uvedením výrobků uvedených v čl. 2 odst.
1 na trh postupy stanovené v modulech uvedených v článcích 20,
21 a 22.

32014L0068
Čl. 14

Článek 15
Postupy posuzování shody
1. Postupy posuzování shody jsou stanoveny v příloze II.
2. Členské státy zajistí, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný
zástupce nechal prostřednictvím oznámeného subjektu provést
posuzování shody u konkrétní lodní výstroje pomocí jedné z
možností stanovených v prováděcích aktech přijatých Komisí
přezkumným postupem podle čl. 38 odst. 2, a to jedním z těchto
postupů:
a)jestliže má být použito ES přezkoušení typu (modul B), musí být
pro každou lodní výstroj před uvedením na trh provedeno:
- zabezpečování kvality výroby (modul D) nebo
- zabezpečování kvality výrobků (modul E) nebo
- ověřování výrobků (modul F);
b)jsou-li soupravy lodní výstroje vyráběny jednotlivě nebo v malých
počtech, a nikoliv v sériích nebo hromadně, postupem posuzování
shody může být ES ověřování každého jednotlivého výrobku
(modul G).
Článek 14
Postupy posuzování shody
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1. Postupy posuzování shody, které se mají použít pro tlakové
zařízení, jsou stanoveny v závislosti na kategorii, do které je dané
zařízení zařazeno v souladu s článkem 13.
2. Postupy posuzování shody, které mají být použity pro jednotlivé
kategorie, jsou tyto:
a)

kategorie I:
—

b)

modul A;

kategorie II:
—

modul A2,

—

modul D1,

—

modul E1;

c) kategorie III:
—

moduly B (konstrukční typ) + D,

—

moduly B (konstrukční typ) + F,

—

moduly

—

moduly B (výrobní typ) + C2,

—
d)

(výrobní typ) + E,

modul H;

kategorie IV:
—

moduly B (výrobní typ) + D,

—

moduly B (výrobní typ) + F,

—

modul G,

—

modul H1.

Postupy posuzování shody jsou stanoveny v příloze III.
3. Tlaková zařízení musí být podrobena jednomu z postupů
posuzování shody. Výrobce si může zvolit některý z postupů
stanovených pro kategorii, do které je zařízení zařazeno. Výrobce
může rovněž použít některý z postupů, které se vztahují na vyšší
kategorii, pokud existují.
4. V rámci postupů zabezpečování kvality pro tlaková zařízení
kategorií III a IV uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodu i), čl. 4 odst.
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1 písm. a) bodu ii) první odrážce a čl. 4 odst. 1 písm. b) oznámený
subjekt během neohlášené kontrolní návštěvy odebere ve
výrobních nebo skladovacích prostorách vzorek zařízení, aby
provedl nebo dal provést konečné posouzení podle bodu 3.2
přílohy I. Za tímto účelem oznámí výrobce oznámenému subjektu
zamýšlený časový plán výroby. Během prvního roku výroby musí
oznámený subjekt uskutečnit nejméně dvě návštěvy. Četnost
pozdějších návštěv stanoví oznámený subjekt na základě kritérií
uvedených v bodu 4.4 modulů D, E a H a v bodu 5.4 modulu H1.
5. V případě kusové výroby nádob a tlakových zařízení kategorie III
uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) oznámený subjekt v rámci
postupu podle modulu H provede nebo dá provést konečné
posouzení podle bodu 3.2 přílohy I pro každé jednotlivé zařízení.
Za tímto účelem oznámí výrobce oznámenému subjektu zamýšlený
časový plán výroby.
6. Sestavy podle čl. 4 odst. 2 musí být podrobeny postupu
celkového posouzení shody, který zahrnuje tato posouzení:
a) posouzení každého z tlakových zařízení uvedených v čl. 4 odst.
1, z nichž je sestava tvořena a jež předtím nebyla podrobena
postupu posuzování shody a samostatnému označení CE; postup
posuzování je dán kategorií každého jednotlivého zařízení;
b) posouzení začlenění různých konstrukčních částí do sestavy
podle bodů 2.3, 2.8 a 2.9 přílohy I; toto posouzení se provádí z
hlediska nejvyšší kategorie vztahující se na dotčená zařízení,
přičemž se nepřihlíží k bezpečnostní výstroji;

32014L0053
Čl. 17

c) posouzení ochrany sestavy proti překročení přípustných
provozních mezí podle bodů 2.10 a 3.2.3 přílohy I; toto posouzení
se provádí z hlediska nejvyšší kategorie vztahující se na tlaková
zařízení, která mají být chráněna.
7. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku mohou příslušné
orgány v odůvodněných případech povolit, aby byla na území
dotyčného členského státu dodávána na trh a uváděna do provozu
jednotlivá tlaková zařízení a sestavy podle článku 2, u kterých
nebyly použity postupy podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, jestliže
tato tlaková zařízení a sestavy mají sloužit k experimentálním
účelům.
8. Záznamy a korespondence týkající se postupů posuzování
shody se vypracovávají v úředním jazyce členského státu, v němž
je usazen subjekt odpovědný za provedení těchto postupů
posuzování shody, nebo v jazyce přijatém tímto subjektem.
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§ 13

§ 13
Předpoklad shody
(1) Pokud je výrobek ve shodě s harmonizovanými normami5)
nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním

32014L0029 Čl. 12

Článek 17
Postupy posuzování shody
1. Výrobce provádí posuzování shody rádiového zařízení s cílem
splnit základní požadavky stanovené v článku 3. Při posuzování
shody zohlední veškeré zamýšlené podmínky provozování a v
případě základního požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. a)
také rozumně předvídatelné podmínky. Pokud může mít rádiové
zařízení různé konfigurace, musí posouzení shody potvrdit, zda
rádiové zařízení splňuje základní požadavky stanovené v článku 3
ve všech možných konfiguracích.
2. Výrobci prokazují soulad rádiového zařízení se základními
požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 1 některým z těchto postupů
posuzování shody:
a) interní řízení výroby podle přílohy II;
b) EU přezkoušení typu, po kterém následuje shoda s typem
založená na interním řízení výroby podle přílohy III;
c) shoda založená na úplném zabezpečování kvality podle přílohy
IV.
3. Použil-li výrobce při posuzování souladu rádiového zařízení se
základními požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 2 a 3
harmonizované normy, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním
věstníku Evropské unie, zvolí některý z těchto postupů:
a) interní řízení výroby podle přílohy II;
b) EU přezkoušení typu, po kterém následuje shoda s typem
založená na interním řízení výroby podle přílohy III;
c) shoda založená na úplném zabezpečování kvality podle přílohy
IV.
4. Pokud výrobce při posuzování souladu rádiového zařízení se
základními požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 2 a 3 částečně
nebo vůbec nepoužil harmonizované normy, na něž byly odkazy
zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, nebo pokud tyto
harmonizované normy nejsou stanoveny, musí rádiové zařízení s
ohledem na uvedené základní požadavky projít některým z těchto
postupů:
a) EU přezkoušení typu, po kterém následuje shoda s typem
založená na interním řízení výroby podle přílohy III;
b) shoda založená na úplném zabezpečování kvality podle přílohy
IV.
Článek 12
Předpoklad shody nádob, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L
Předpokládá se, že nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 50
bar.L a které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo
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věstníku Evropské unie, má se za to, že je ve shodě s
technickými požadavky uvedenými v nařízení vlády, jichž se tyto
normy nebo jejich části týkají.
(2) Pokud neexistují harmonizované normy a stanoví-li tak
nařízení vlády, zveřejní Úřad ve Věstníku Úřadu pro technickou 32014L0035 Čl. 12
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví informaci o
existujících českých technických normách a technických
dokumentech předepisujících technické požadavky, které jsou
pokládány za vhodné pro správné posuzování shody.

Čl. 13

Čl. 14

jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, jsou ve shodě se základními bezpečnostními
požadavky stanovenými v příloze I, na které se tyto normy nebo
jejich části vztahují.
Článek 12
Předpoklad shody na základě harmonizovaných norem
Předpokládá se, že elektrická zařízení, která jsou ve shodě s
harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly
zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve
shodě s bezpečnostními zásadami uvedenými v článku 3 a
stanovenými v příloze I, na které se tyto normy nebo jejich části
vztahují.
Článek 13
Předpoklad shody na základě mezinárodních norem
1. Pokud nebyly vypracovány a zveřejněny harmonizované normy
uvedené v článku 12, přijmou členské státy veškerá vhodná
opatření, aby pro účely dodání na trh podle článku 3 a pro volný
pohyb podle článku 4 jejich příslušné orgány pokládaly za
vyhovující bezpečnostním zásadám uvedeným v článku 3 a
stanoveným v příloze I také elektrická zařízení, která vyhovují
bezpečnostním ustanovením mezinárodních norem stanovených
Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), ohledně nichž byl
uplatněn postup pro zveřejnění stanovený v odstavcích 2 a 3
tohoto článku.
2. Komise oznámí členským státům bezpečnostní ustanovení
uvedená v odstavci 1. Komise po konzultaci s členskými státy určí
bezpečnostní ustanovení a zejména jejich varianty, které
doporučuje ke zveřejnění.
3. Členské státy sdělí Komisi ve lhůtě tří měsíců případné námitky
k bezpečnostním ustanovením oznámeným v souladu s odstavcem
2 s uvedením bezpečnostních důvodů, na jejichž základě by tato
ustanovení neměla být uznána.
Odkazy na bezpečnostní ustanovení, vůči kterým nebyly vzneseny
žádné námitky, se pro informaci zveřejní v Úředním věstníku
Evropské unie.
Článek 14
Předpoklad shody na základě vnitrostátních norem
Pokud nebyly vypracovány a zveřejněny harmonizované normy
uvedené v článku 12 ani nebyly zveřejněny mezinárodní normy
uvedené v článku 13, přijmou členské státy veškerá vhodná
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opatření, aby pro účely dodání na trh podle článku 3 a pro volný
pohyb podle článku 4 jejich příslušné orgány pokládaly za
vyhovující bezpečnostním zásadám uvedeným v článku 3 a
stanoveným v příloze I také elektrická zařízení, která byla vyrobena
v souladu s bezpečnostními ustanoveními norem platných v
členském státě výroby, pokud tím bude zajištěna úroveň
bezpečnosti rovnocenná úrovni požadované na jejich vlastním
území.
Článek 12
Předpoklad shody výrobků
1. Předpokládá se, že výrobky, které jsou ve shodě
s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly
zveřejněny odkazy v Ústředním věstníku Evropské unie, jsou ve
shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
stanovenými v příloze II, na které se tyto normy nebo jejich části
vztahují.
2. Pokud nejsou k dispozici harmonizované normy, přijmou členské
státy nezbytná opatření, aby byly dotčené strany informovány o
existujících vnitrostátních normách a technických specifikacích,
které pokládají za důležité pro správné provedení základních
požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze
II.

32014L0032 Čl. 14
Článek 12
Předpoklad shody neautomatických vah
Předpokládá se, že neautomatické váhy, které jsou ve shodě s
harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly
zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve
shodě se základními požadavky stanovenými v příloze I, na které
se tyto normy nebo jejich části vztahují.
Článek 14
Předpoklad shody měřidel
1. Předpokládá se, že měřidla, která jsou ve shodě s
harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly
zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve
shodě se základními požadavky stanovenými v příloze I a v
příslušných zvláštních přílohách pro jednotlivé druhy měřidel, na
které se tyto normy nebo jejich části vztahují.
2. Předpokládá se, že měřidla, která jsou ve shodě s částmi
normativních dokumentů, jejichž seznam byl zveřejněn v Úředním
věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky
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stanovenými v příloze I a v příslušných zvláštních přílohách pro
jednotlivé druhy měřidel, na které se tyto části normativních
dokumentů vztahují.
3. Výrobce si může zvolit jakékoli technické řešení, které splňuje
základní požadavky uvedené v příloze I a v příslušných zvláštních
přílohách pro jednotlivé druhy měřidel. Aby mohl výrobce využít
předpoklad shody, musí navíc správně použít řešení uvedená buď
v příslušných harmonizovaných normách, nebo v normativních
dokumentech podle odstavců 1 a 2.
4. Členské státy předpokládají, že měřidla vyhovují náležitým
zkouškám uvedenými v čl. 18 odst. 3 písm. i), jestliže byl proveden
odpovídající program zkoušek v souladu s příslušnými dokumenty
uvedenými v odstavcích 1, 2 a 3 a jestliže výsledky zkoušek
zajišťují shodu se základními požadavky.
Článek 19
Předpoklad shody výbušnin
Předpokládá se, že výbušniny, které jsou ve shodě s
harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly
zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve
shodě se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v
příloze II, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.
Článek 14
Předpoklad shody výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy

32013L0053 Čl. 14

32014L0068 Čl. 12

Předpokládá se, že výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy,
které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich
částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky na ochranu
zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I, na které se tyto
normy nebo jejich části vztahují.
Článek 13
Předpoklad shody zařízení
Předpokládá se, že zařízení, která jsou ve shodě s
harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly
zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve
shodě se základními požadavky stanovenými v příloze I, na které
se tyto normy nebo jejich části vztahují.
Článek 14
Předpokládá se, že výrobky, které jsou ve shodě s
harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly odkazy
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zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s
požadavky, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují,
stanovenými v čl. 4 odst. 1 a v příloze I.
32014L0053 Čl. 16

Článek 12
Předpoklad shody
1. Předpokládá se, že tlaková zařízení nebo sestavy uvedené v čl.
4 odst. 1 a 2, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami
nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním
věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními
bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I, na které se
tyto normy nebo jejich části vztahují.
2. Předpokládá se, že materiály používané pro výrobu tlakových
zařízení nebo sestav, které jsou ve shodě s evropskými
schváleními pro materiály, na něž byly zveřejněny odkazy v
Úředním věstníku Evropské Unie v souladu s čl. 15 odst. 4, jsou ve
shodě s příslušnými základními bezpečnostními požadavky
stanovenými v příloze I.

§ 14

§ 14
32014L0029 Čl. 14
Prohlášení o shodě
(1) Prohlášením o shodě výrobce potvrzuje, že při posuzování
shody bylo prokázáno splnění základních technických požadavků
stanovených v nařízení vlády.
(2) Prohlášení o shodě obsahuje údaje uvedené v příloze č. 2 k
tomuto zákonu, které jsou v závislosti na posuzovanému výrobku
konkretizované nařízením vlády, a prvky stanovené v příslušných
modulech posuzování shody, a musí být stále aktualizováno.
Vyhotovuje se v českém jazyce a v úředních jazycích členských
států Evropské unie, v nichž je výrobek uváděn nebo dodáván na
trh.
(3) Pokud se na výrobek vztahuje více nařízení vlády, která
upravují vypracování prohlášení o shodě, a tato nařízení vlády to
připouštějí, vypracuje se jediné prohlášení o shodě, v němž se na
nařízení vlády, popřípadě na harmonizační předpisy Evropské
unie, vztahující se k danému výrobku, uvedou odkazy. Toto
32014L0035 Čl. 15

Článek 16
Předpoklad shody rádiového zařízení
Předpokládá se, že rádiová zařízení, která jsou ve shodě s
harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly
zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve
shodě se základními požadavky stanovenými v článku 3, na které
se tyto normy nebo jejich části vztahují.
Článek 14
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
základních bezpečnostních požadavků stanovených v příloze I.
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v
příloze IV, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech
uvedených v příloze II a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do
jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se
nádoba uvádí nebo dodává na trh.
3. Pokud se na nádobu vztahuje více než jeden akt Unie
vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU
prohlášení o shodě pro všechny tyto akty Unie. Dané akty Unie
musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich
vyhlášení.
4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce
odpovědnost za soulad nádoby s požadavky stanovenými v této
směrnici.
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jediné prohlášení o shodě může mít , připouští-li to nařízení
vlády, podobu složky tvořené příslušnými jednotlivými
prohlášeními o shodě.

32014L0034 Čl. 14

32014L0031 Čl. 14

Článek 15
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
bezpečnostních zásad uvedených v článku 3 a stanovených v
příloze I.
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v
příloze IV, obsahuje prvky stanovené v modulu A uvedeném v
příloze III a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo
jazyků požadovaných členským státem, v němž se elektrické
zařízení uvádí nebo dodává na trh.
3. Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jeden akt
Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU
prohlášení o shodě pro všechny tyto akty Unie. Dané akty Unie
musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich
vyhlášení.
4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce
odpovědnost za soulad elektrického zařízení s požadavky
stanovenými v této směrnici.
Článek 14
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost
stanovených v příloze II.
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v
příloze X, obsahuje prvky stanovené v příslušných postupech
posuzování shody uvedených v přílohách III až IX a je průběžně
aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných
členským státem, v němž se výrobek uvádí nebo dodává na trh.
3. Pokud se na výrobek vztahuje více než jeden akt Unie vyžadující
EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU prohlášení o shodě
pro všechny tyto akty Unie. Dané akty Unie musí být v tomto
prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich vyhlášení.
4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce
odpovědnost za soulad výrobku s požadavky stanovenými v této
směrnici.
Článek 14
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
základních požadavků stanovených v příloze I.
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v
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příloze IV, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech
uvedených v příloze II a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do
jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se
neautomatické váhy uvádějí nebo dodávají na trh.
3. Pokud se na neautomatické váhy vztahuje více než jeden akt
Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU
prohlášení o shodě pro všechny tyto akty Unie. Dané akty Unie
musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich
vyhlášení.
4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce
odpovědnost za soulad neautomatických vah s požadavky
stanovenými v této směrnici.
Článek 19
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
základních požadavků stanovených v příloze I a v příslušných
zvláštních přílohách pro jednotlivé druhy měřidel.
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v
příloze XIII, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech
uvedených v příloze II a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do
jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se
měřidlo uvádí nebo dodává na trh.
3. Pokud se na měřidlo vztahuje více než jeden akt Unie vyžadující
EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU prohlášení o shodě
pro všechny tyto akty Unie. Uvedené prohlášení obsahuje
identifikaci dotčených aktů Unie včetně odkazů na jejich zveřejnění.
4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce
odpovědnost za shodu měřidla s požadavky stanovenými touto
směrnicí.
Článek 21
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
základních bezpečnostních požadavků stanovených v příloze II.
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v
příloze IV, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech
uvedených v příloze III a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do
jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se
výbušnina uvádí nebo dodává na trh.
3. Pokud se na výbušninu vztahuje více než jeden akt Unie
vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU
prohlášení o shodě pro všechny tyto akty Unie. Dané akty Unie
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musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich
vyhlášení.
4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce
odpovědnost za soulad výbušniny s požadavky stanovenými v této
směrnici.
Článek 17
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost
stanovených v příloze I.

32014L0030 Čl. 15

2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v
příloze II, obsahuje prvky stanovené v příslušných přílohách V až
XII a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků
požadovaných členským státem, v němž se výtah nebo
bezpečnostní komponenta pro výtahy uvádí nebo dodává na trh.
3. Pokud se na výtah nebo bezpečnostní komponentu pro výtahy
vztahuje více než jeden akt Unie vyžadující EU prohlášení o shodě,
vypracuje se jediné EU prohlášení o shodě pro všechny tyto akty
Unie. Dané akty Unie musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně
odkazů na jejich vyhlášení.
4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce
odpovědnost za soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy s
požadavky stanovenými v této směrnici a dodavatel přebírá
odpovědnost za soulad výtahu s požadavky stanovenými v této
směrnici.

32013L0053 Čl. 15

Článek 15
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
základních požadavků stanovených v příloze I.
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v
příloze IV, musí obsahovat prvky stanovené v příslušných
modulech uvedených v přílohách II a III a být průběžně
aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných
členským státem, v němž se přístroj uvádí nebo dodává na trh.
3. Pokud se na přístroj vztahuje více než jeden akt Unie
vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU
prohlášení o shodě pro všechny tyto akty Unie. Dané akty Unie
musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich
vyhlášení.
4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce
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odpovědnost za soulad přístroje s požadavky stanovenými v této
směrnici.

32014L0090 Čl. 16

32014L0068 Čl. 17

Článek 15
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
požadavků uvedených v čl. 4 odst. 1 a v příloze I nebo požadavků
uvedených v čl. 6 odst. 4 písm. b) nebo c).
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v
příloze IV této směrnice, obsahuje prvky stanovené v příslušných
modulech uvedených v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES a v
příloze V této směrnice a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do
jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se
výrobek dodává na trh nebo uvádí do provozu.
3. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce,
soukromý dovozce nebo osoba provádějící úpravu motoru podle čl.
6 odst. 4 písm. b) a c) odpovědnost za shodu výrobku.
4. EU prohlášení o shodě podle odstavce 3 se při dodávání na trh
nebo uvádění do provozu přikládá k těmto výrobkům:
a) plavidla;
b) součásti, jsou-li uváděny na trh samostatně;
c) hnací motory.
5. Prohlášení výrobce nebo dovozce podle přílohy III týkající se
částečně dokončeného plavidla obsahuje prvky uvedené v
uvedené příloze a přikládá se k částečně dokončenému plavidlu.
Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem,
v němž se výrobek dodává na trh.
Článek 16
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
požadavků stanovených podle článku 4.
2. EU prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru
uvedeného v příloze III rozhodnutí č. 768/2008/ES. Musí obsahovat
prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze II
této směrnice a musí být průběžně aktualizováno.
3. Vypracováním EU prohlášení o shodě výrobce přebírá
odpovědnost a povinnosti uvedené v čl. 12 odst. 1.
4. Jakmile je lodní výstroj umístěna na palubu lodě EU, musí být
kopie EU prohlášení o shodě vztahujícího se na dotyčnou výstroj
předána lodi a uchovávána na palubě, dokud uvedená výstroj není
z lodi odstraněna. Výrobce musí prohlášení přeložit do jazyka nebo
jazyků požadovaných členským státem vlajky, včetně nejméně
jednoho jazyka běžně užívaného v odvětví námořní dopravy.
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5. Kopie EU prohlášení o shodě se poskytne oznámenému
subjektu nebo subjektům, které provedly příslušné postupy
posuzování shody.
32014L0053 Čl. 18

Článek 17
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
základních bezpečnostních požadavků stanovených v příloze I.
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v
příloze IV, obsahuje prvky stanovené v příslušných postupech
posuzování shody uvedených v příloze III a je průběžně
aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných
členským státem, v němž se tlakové zařízení nebo sestava uvádí
nebo dodává na trh.
3. Pokud se na tlakové zařízení nebo sestavu vztahuje více než
jeden akt Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se pro
všechny tyto akty Unie jediné EU prohlášení o shodě. Dané akty
Unie musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich
vyhlášení.
4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce
odpovědnost za soulad tlakového zařízení nebo sestavy s
požadavky stanovenými v této směrnici.
Článek 18
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění
základních požadavků stanovených v článku 3.
2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v
příloze VI, musí obsahovat prvky stanovené ve výše uvedené
příloze a být průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo
jazyků požadovaných členským státem, v němž se rádiové zařízení
uvádí nebo dodává na trh. Zjednodušené EU prohlášení o shodě
uvedené v čl. 10 odst. 9 obsahuje prvky stanovené v příloze VII a
je průběžně aktualizováno. Je přeloženo do jazyka nebo jazyků
požadovaných členským státem, v němž se rádiové zařízení uvádí
nebo dodává na trh. Úplné znění EU prohlášení o shodě je
dostupné na internetové adrese uvedené ve zjednodušeném EU
prohlášení o shodě v jazyce nebo jazycích požadovaných
členským státem, v němž se rádiové zařízení uvádí nebo dodává
na trh.
3. Vztahuje-li se na rádiové zařízení více než jeden akt Unie
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§ 15

§ 15
32014L0029 Čl. 15
Označení CE a další označení
(1) Označením CE ) smí být opatřen pouze výrobek, u kterého je
umístění tohoto označení stanoveno nařízením vlády.
(2)Označení CE se umísťuje na výrobek před jeho uvedením na
trh; musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně. Nařízení
Čl. 16
vlády může stanovit jiné způsoby umístění označení CE,
zejména, že označení CE má být umístěno na výrobním štítku
výrobku nebo na jeho obalu nebo na dokumenty doprovázející
výrobek.
(3) K označení CE při posuzování shody podle modulu,
zahrnujícího připojení identifikačního čísla oznámeného subjektu,
připojuje oznámený subjekt, který se posuzování shody účastnil,
identifikační číslo, které je mu přiděleno Evropskou komisí. Podle
pokynů oznámeného subjektu může připojit toto číslo k označení
CE výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.
(4) Stanoví-li tak nařízení vlády, doplňují se za označením CE,
popřípadě za identifikačním číslem oznámeného subjektu nebo
na jiném stanoveném místě specifická označení. K označením
mohou být připojeny piktogramy nebo jiné značky označující
zvláštní riziko nebo způsob použití.
32014L0035 Čl. 16

Čl. 17

požadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU
prohlášení o shodě pro všechny tyto akty Unie. Prohlášení musí
obsahovat údaje potřebné k určení příslušných aktů Unie včetně
odkazů na jejich zveřejnění.
4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce
odpovědnost za shodu rádiového zařízení s požadavky
stanovenými v této směrnicí.
Článek 15
Obecné zásady označení CE
Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30
nařízení (ES) č. 765/2008.
Článek 16
Pravidla a podmínky umisťování označení CE a nápisů
1. Označení CE a nápisy uvedené v bodě 1 přílohy III se viditelně,
čitelně a nesmazatelně umístí na nádobu nebo její výrobní štítek.
2. Označení CE se umístí před uvedením nádoby na trh.
3. Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného
subjektu, který byl zapojen do kontrolní fáze výroby.
Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt, nebo
je umístí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný
zástupce.
4. Za označením CE a identifikačním číslem oznámeného
subjektu může následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní
riziko nebo použití.
5. Členské státy při zajišťování řádného uplatňování režimu
označování CE vycházejí ze stávajících mechanismů a přijmou
odpovídající opatření v případě nesprávného použití tohoto
označení.
Článek 16
Obecné zásady označení CE
Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30
nařízení
(ES) č. 765/2008.
Článek 17
Pravidla a podmínky umisťování označení CE
1. Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na
elektrické zařízení nebo jeho výrobní štítek. Pokud to vzhledem k
povaze elektrického zařízení není možné nebo odůvodněné, umístí
se na obal a průvodní dokumenty.
2. Označení CE se umístí před uvedením elektrického zařízení na
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32014L0034 Čl. 15

trh.
3. Členské státy při zajišťování řádného uplatňování režimu
označování CE vycházejí ze stávajících mechanismů a přijmou
odpovídající opatření v případě nesprávného použití tohoto
označení.

Čl. 16
Článek 15
Obecné zásady označení CE
Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30
nařízení (ES) č. 765/2008.

32014L0031 Čl. 15

Čl. 16

Článek 16
Pravidla a podmínky umisťování označení CE a jiných označení
1. Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na
výrobek nebo jeho výrobní štítek. Pokud to vzhledem k povaze
výrobku není možné nebo odůvodněné, umístí se na obal a
průvodní dokumenty.
2. Označení CE se umístí před uvedením výrobku na trh.
3. Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného
subjektu, je-li tento subjekt zapojen do kontrolní fáze výroby.
Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt, nebo
je umístí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný
zástupce.
4. Za označením CE a případně rovněž identifikačním číslem
oznámeného Subjektu následují zvláštní označení ochrany proti
výbuchu
, značky skupiny a kategorie zařízení a případně i
další označení a údaje uvedené v bodě 1.0.5 přílohy II.
Článek 15
Označení shody
Shodu neautomatických vah, které jsou určeny pro použití uvedená
v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f), s touto směrnicí dokládají označení
CE a doplňkové metrologické označení uvedené na vahách v
souladu s článkem 16.

Čl. 17

Článek 16
Obecné zásady označení CE a doplňkového metrologického
označení
1. Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30
nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Doplňkové metrologické označení tvoří velké písmeno „M“ a
poslední dvě číslice roku, ve kterém byla značka umístěna,
ohraničené obdélníkem. Výška obdélníku se rovná výšce označení
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CE.
3. Obecné zásady uvedené v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008
platí obdobně i pro doplňkové metrologické označení.

Čl. 18

32014L0032 Čl. 20

Čl. 21

Článek 17
Pravidla a podmínky umisťování označení CE, doplňkového
metrologického označení a jiných označení
1. Označení CE a doplňkové metrologické označení se viditelně,
čitelně a nesmazatelně umístí na neautomatické váhy nebo jejich
výrobní štítek.
2. Označení CE a doplňkové metrologické označení se umístí před
uvedením neautomatických vah na trh.
3. Doplňkové metrologické označení následuje ihned za
označením CE.
4. Za označením CE a doplňkovým metrologickým označením
následuje identifikační číslo oznámeného subjektu nebo subjektů,
které jsou zapojeny do kontrolní fáze výroby v souladu s přílohou II.
Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt, nebo
je umístí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný
zástupce.
5. Za označením CE, doplňkovým metrologickým označením a
identifikačním číslem oznámeného subjektu nebo subjektů může
následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo
použití.
6. Členské státy při zajišťování řádného uplatňování režimu
označování CE vycházejí ze stávajících mechanismů a přijmou
vhodná opatření v případě nesprávného použití tohoto označení.
Článek 18
Symbol omezeného používání
Symbol uvedený v čl. 6 odst. 5 čtvrtém pododstavci a blíže určený
v bodě 3 přílohy III, umístěný na zařízení, musí být jasně viditelný a
neodstranitelný.

Čl. 22

Článek 20
Označení shody
Shoda měřidla se touto směrnicí se vyznačí umístěním označení
CE a doplňkového metrologického označení v souladu s článkem
21.
Článek 21
Obecné zásady označení CE a doplňkového metrologického
označení
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1. Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30
nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Doplňkové metrologické označení se skládá z velkého písmene
„M“ a posledních dvou číslic roku, ve kterém bylo označení
umístěno, ohraničených obdélníkem. Výška obdélníku se rovná
výšce označení CE.
3. Obecné zásady uvedené v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008
platí obdobně i pro doplňkové metrologické označení.

32014l0028

Čl. 22

Čl. 23

Článek 22
Pravidla a podmínky pro umisťování označení CE a doplňkového
metrologického označení
1. Označení CE a doplňkové metrologické označení se viditelně,
čitelně a nesmazatelně umístí na měřidlo nebo jeho výrobní štítek.
Pokud to vzhledem k povaze měřidla není možné nebo
odůvodněné, umístí se na průvodní dokumenty a na obal, pokud
existuje.
2. Jestliže se měřidlo skládá ze souboru zařízení, která nejsou
podsestavami, avšak pracují dohromady, umístí se označení CE a
doplňkové metrologické označení na hlavní zařízení měřidla.
3. Označení CE a doplňkové metrologické označení se umístí před
uvedením měřidla na trh.
4. Označení CE a doplňkové metrologické označení se mohou,
pokud je to odůvodněné, umístit na měřidlo během výrobního
procesu.
5. Doplňkové metrologické označení následuje bezprostředně za
označením CE.
Za označením CE a doplňkovým metrologickým označením
následuje identifikační číslo oznámeného subjektu, je-li tento
subjekt zapojen do kontrolní fáze výroby v souladu s přílohou II.
Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt, nebo
je umístí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný
zástupce.
Identifikační číslo dotyčného oznámeného subjektu musí být
nesmazatelné nebo umístěno tak, že je nelze bez poškození
odstranit.
6. Za označením CE, doplňkovým metrologickým označením a
případně identifikačním číslem oznámeného subjektu může
následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo
použití.
7. Členské státy při zajišťování řádného uplatňování režimu
označování CE vycházejí z existujících mechanismů a přijmou
vhodná opatření v případě nesprávného použití tohoto označení.
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Článek 22
Obecné zásady označení CE
Označení CE podléhá obecným zásadám stanoveným v článku 30
nařízení (ES) č. 765/2008.
32014L0033 Čl. 18

Čl. 19

Článek 23
Pravidla a podmínky umisťování označení CE
1. Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na
výbušninu. Pokud to vzhledem k povaze výbušniny není možné
nebo odůvodněné, umístí se na obal a průvodní dokumenty.
2. Označení CE se umístí před uvedením výbušniny na trh.
3. Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného
subjektu, je-li tento subjekt zapojen do kontrolní fáze výroby.
Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt nebo
je umístí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný
zástupce.
4. Za označením CE, případně za identifikačním číslem
oznámeného subjektu může následovat jakákoli jiná značka
označující zvláštní riziko nebo použití.
5. V případě výbušnin vyrobených pro vlastní použití, výbušnin
přepravených a doručených bez obalu nebo v čerpacích vozidlech
pro jejich přímé nabití vývrtu a výbušnin vyrobených na místě
odstřelu, které jsou nabity hned po výrobě (výroba na místě – in
situ), se označení CE umístí na průvodní dokumenty.
6. Členské státy při zajišťování řádného uplatňování režimu
označování CE vycházejí ze stávajících mechanismů a přijmou
vhodná opatření v případě nesprávného použití tohoto označení.
Článek 18
Obecné zásady označení CE
Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30
nařízení (ES) č. 765/2008.
Článek 19
Pravidla a podmínky umisťování označení CE a jiných označení
1. Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na
každou výtahovou klec a na každou bezpečnostní komponentu pro
výtahy nebo, pokud to není možné, na štítek neoddělitelně
upevněný k bezpečnostní komponentě pro výtahy.
2. Označení CE se umístí před uvedením
bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh.

výtahu

nebo
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32014L0030 Čl. 16

Čl. 17

3. Za označením CE na výtazích následuje identifikační číslo
oznámeného subjektu, který je zapojen do kteréhokoli z těchto
postupů posuzování shody:
a) závěrečná inspekce podle přílohy V;
b) ověřování každého jednotlivého výrobku podle přílohy VIII;
c) zabezpečování kvality podle příloh X, XI nebo XII.
4. Za označením CE na bezpečnostních komponentách pro
výtahy následuje identifikační číslo oznámeného subjektu, který je
zapojen do kteréhokoli z těchto postupů posuzování shody:
a) zabezpečování kvality výrobků podle přílohy VI;
b) úplné zabezpečování kvality podle přílohy VII
c) kontrola shody s typem náhodným výběrem, pokud jde o
bezpečnostní komponenty pro výtahy, podle přílohy IX;

32013L0053 Čl. 16
Čl. 18

32014L0068 Čl. 18

Čl. 19

5. Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt,
nebo je umístí podle jeho pokynů výrobce či jeho zplnomocněný
zástupce nebo dodavatel či jeho zplnomocněný zástupce.
Za označením CE, případně za identifikačním číslem oznámeného
subjektu může následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní
riziko nebo použití.
6. Členské státy při zajišťování řádného uplatňování režimu
označování CE vycházejí ze stávajících mechanismů a přijmou
vhodná opatření v případě nesprávného použití tohoto označení.
Článek 16
Obecné zásady označení CE
Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30
nařízení (ES) č. 765/2008.
Článek 17
Pravidla a podmínky umisťování označení CE
1. Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na
přístroj nebo jeho výrobní štítek. Pokud to vzhledem k povaze
přístroje není možné nebo odůvodněné, umístí se na obal a
průvodní dokumenty.
2. Označení CE se umístí před uvedením přístroje na trh.
3. Členské státy při zajišťování řádného uplatňování režimu
označování CE vycházejí ze stávajících mechanismů a přijmou
odpovídající opatření v případě nesprávného použití tohoto
označení.
Článek 16
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Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30
nařízení (ES) č. 765/2008.
Článek 18
1. Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně připojí k
výrobkům uvedeným v čl. 17 odst. 1. Pokud to v případě součástí
není vzhledem k velikosti nebo povaze výrobku možné nebo
odůvodněné, připojí se k obalu a průvodním dokumentům. V
případě plavidel se označení CE připojí ke štítku výrobce, jenž je
připevněn odděleně od identifikačního čísla plavidla. V případě
hnacích motorů se označení CE připojí k motoru.
2. Označení CE se připojí před uvedením výrobku na trh nebo do
provozu. Za označením CE a identifikačním číslem uvedeným v
odstavci 3 může následovat piktogram nebo jakákoli jiná značka
označující zvláštní riziko nebo použití.
3. Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného
subjektu, je-li tento subjekt zapojen do kontrolní fáze výroby nebo
do posouzení po zhotovení.
Identifikační číslo oznámeného subjektu připojí sám subjekt nebo
je připojí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný
zástupce či osoba uvedená v čl. 19 odst. 2, 3 nebo 4.
Článek 18
Obecné zásady označení CE
Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30
nařízení (ES) č. 765/2008.
Článek 19
Pravidla a podmínky umisťování označení CE
1. Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí buď:
32014L0053 Čl. 19

a) na každé tlakové zařízení podle čl. 4 odst. 1, nebo jeho výrobní
štítek;
b) na každou sestavu podle čl. 4 odst. 2, nebo její výrobní štítek.
Pokud to vzhledem k povaze zařízení nebo sestavy není možné
nebo odůvodněné, umístí se označení CE na obal a průvodní
dokumenty.

Čl. 20

Zařízení nebo sestava uvedené v prvním pododstavci písm. a) a b)
musí být úplné nebo ve stavu, jenž umožňuje konečné posouzení
podle bodu 3.2 přílohy I.
2. Není nutné, aby bylo označení CE umístěno na každé
jednotlivé tlakové zařízení, které tvoří sestavu. Jednotlivá tlaková
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zařízení, která již jsou opatřena označením CE při svém
zabudování do sestavy, ponesou toto označení i nadále.
3. Označení CE se umístí před uvedením tlakového zařízení nebo
sestavy na trh.
4. Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného
subjektu, je-li tento subjekt zapojen do kontrolní fáze výroby.
Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt, nebo
je umístí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný
zástupce.
5. Za označením CE a případně za identifikačním číslem
uvedeným v odstavci 4 může následovat jakákoli jiná značka
označující zvláštní riziko nebo použití.
6. Členské státy vycházejí ze stávajících mechanismů, aby zajistily
řádné uplatňování režimu označování CE, a přijmou odpovídající
opatření v případě nesprávného použití tohoto označení.
Článek 19
Obecné zásady označení CE
1. Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku
30 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Vzhledem k povaze rádiových zařízení může být výška
označení CE, které je na rádiové zařízení umístěno, nižší než 5
mm za předpokladu, že zůstane viditelné a čitelné.
Článek 20
Pravidla a podmínky umisťování označení CE a identifikačního
čísla oznámeného subjektu
1. Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na
rádiové zařízení nebo jeho výrobní štítek, ledaže by to povaha
rádiového zařízení neumožňovala. Označení CE se rovněž
viditelně a čitelně umístí na obalu.
2. Označení CE se umístí před uvedením rádiového zařízení na
trh.
3. Použije-li se postup posouzení shody uvedený v příloze IV, za
označením CE následuje identifikační číslo oznámeného subjektu.
Identifikační číslo oznámeného subjektu musí mít stejnou výšku
jako označení CE.
Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám oznámený
subjekt, nebo je umístí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho
zplnomocněný zástupce.
4. Členské státy při zajišťování řádného uplatňování režimu
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§ 17 odst. 1,
§ 17
32014L0029 Čl. 17
2
(1) Oznámeným subjektem může být pouze právnická osoba se
sídlem v České republice, která splňuje požadavky stanovené v §
23 a lze o ní předpokládat, že bude tyto požadavky splňovat
trvale, a která skýtá záruky dodržování povinností týkajících se
činnosti oznámených subjektů a řádného výkonu této činnosti.
Čl. 18
(2) Subjekty posuzování shody oznamuje Evropské komisi a
ostatním členským státům Evropské unie Úřad, který je
oznamujícím orgánem ve smyslu harmonizačních předpisů
Evropské unie a příslušných nařízení Evropské unie. Úřad
oznamuje Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské
unie rovněž významné změny týkající se oznámení. K těmto
účelům využívá elektronický nástroj pro oznamování spravovaný
Evropskou komisí.

označování CE vycházejí ze stávajících mechanismů a přijmou
odpovídající opatření v případě neoprávněného použití tohoto
označení.
Článek 17
Oznámení
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty,
které jsou oprávněné vykonávat jako třetí strany úkoly posuzování
shody podle této směrnice.
Článek 18
Oznamující orgány
1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a
provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování
subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů,
včetně souladu s ustanoveními článku 23.
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a
kontrolu uvedené v odstavci 1 bude provádět vnitrostátní
akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu
s ním.
3. Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování
nebo kontrolu uvedené v odstavci 1 na subjekt, který není orgánem
veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí
být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat
požadavky stanovené v článku 19. Dále musí tento subjekt přijmout
opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.
4. Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem
uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.

Čl. 21 odst. 2
2. Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátního
právních předpisů členského státu a mít právní subjektivitu.
Čl. 25 odst. 2
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí
elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.
Čl. 25 odst. 6
6. Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům
jakékoli následné významné změny v oznámení.
32014L0034 Čl. 17

Čl. 18

Článek 17
Oznámení
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty,
které jsou oprávněné vykonávat jako třetí strany úkoly posuzování
shody podle této směrnice.
Článek 18
Oznamující orgány
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1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a
provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování
subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů,
včetně souladu s ustanoveními článku 23.
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a
kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.
3. Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování nebo
kontrolu uvedené v odstavci 1 na subjekt, který není orgánem
veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí
být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat
požadavky stanovené v článku 19. Dále musí tento subjekt přijmout
opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.
4. Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem
uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.
Čl. 21 odst. 2
2. Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátního
právních předpisů členského státu a mít právní subjektivitu.
Čl. 25 odst. 2
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí
elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.
Čl. 25 odst. 6
6. Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům
jakékoli následné významné změny v oznámení.
32014L0031 Čl. 19
Článek 19
Oznámení
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty,
které jsou oprávněny vykonávat jako třetí strany úkoly posuzování
shody podle této směrnice.
Čl. 20
Článek 20
Oznamující orgány
1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a
provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování
subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů,
včetně souladu s článkem 25.
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a
kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.
3. Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování nebo
kontrolu uvedené v odstavci 1 na subjekt, který není orgánem
veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí
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být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat
požadavky stanovené v článku 21. Dále musí tento subjekt přijmout
opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.
4. Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem
uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.
Čl. 27 odst. 2
Článek 27
Postup oznamování
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí
Čl. 27 odst. 6 elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.
6. Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům
jakékoli následné významné změny v oznámení.
32014L0032 Čl. 23
Článek 23
Oznámení
1. Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům
subjekty, které jsou oprávněny vykonávat jako třetí strany úkoly
posuzování shody podle této směrnice.
2. Jestliže členský stát nezavedl pro měření uvedená v článku 3
vnitrostátní právní předpisy, ponechává si právo oznámit subjekt
pro úkoly posuzování shody týkající se dotčeného měřidla.
Čl. 24
Článek 24
Oznamující orgány
1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a
provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování
subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů,
včetně souladu s ustanoveními článku 29.
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a
kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.
3. Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování nebo
kontrolu uvedené v odstavci 1 na subjekt, který není orgánem
veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí
být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat
požadavky stanovené v článku 25. Dále musí tento subjekt přijmout
opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.
4. Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem
uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.
Čl. 32 odst. 2
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí
elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.
Čl. 32 odst. 6
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6. Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům
jakékoli následné významné změny v oznámení.
32014L0028 Čl. 24
Článek 24
Oznámení
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty,
které jsou oprávněny vykonávat jako třetí strany úkoly posuzování
shody podle této směrnice.
Cl. 25
Článek 25
Oznamující orgány
1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a
provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování
subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů,
včetně souladu s článkem 30.
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a
kontrolu uvedené v odstavci 1 bude provádět vnitrostátní
akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu
Čl. 28 odst. 2 s ním.
2. Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátních
Čl. 32 odst. 2 právních předpisů členského státu a mít právní subjektivitu.
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí
Čl. 32 odst. 6 elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.
32014L0033 Čl. 20

6. Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům
jakékoli následné významné změny v oznámení.
Článek 20
Oznámení

Čl. 21

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty,
které jsou oprávněny vykonávat jako třetí strany úkoly posuzování
shody podle této směrnice.
Článek 21
Oznamující orgány
1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a
provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování
subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů,
včetně souladu s článkem 26.
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a
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kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.
3. Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování
nebo kontrolu uvedené v odstavci 1 na subjekt, který není orgánem
veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí
být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat
požadavky stanovené v článku 22. Dále musí tento subjekt přijmout
opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.
4. Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem
uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.
Čl. 24 odst. 2
2. Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátních
právních předpisů členského státu a mít právní subjektivitu.
Čl. 28 odst. 2
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí
elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.
Čl. 28 odst. 6
32014L0030 Čl. 20

Čl. 21

6. Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům
jakékoli následné významné změny v oznámení.
Článek 20
Oznámení
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty,
které jsou oprávněny vykonávat jako třetí strany úkoly posuzování
shody podle této směrnice.
Článek 21
Oznamující orgány
1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a
provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování
subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů,
včetně souladu s článkem 26.
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a
kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.
3. Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování
nebo kontrolu uvedené v odstavci 1 na subjekt, který není orgánem
veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí
být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat
požadavky stanovené v článku 22. Dále musí tento subjekt přijmout
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opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.
4. Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem
Čl. 24 odst. 2 uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.
2. Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátního
Čl. 28 odst. 2 právních předpisů členského státu a mít právní subjektivitu.
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí
Čl. 28 odst. 6 elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.
32013L0053 Čl. 26

6. Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům
jakékoli následné významné změny v oznámení.

Článek 26
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty,
které jsou oprávněné vykonávat jako třetí strany úkoly posuzování
Čl. 30 odst. 2 shody podle této směrnice
2. Subjekt posuzování shody je zřízen podle vnitrostátních
Čl. 34 odst. 2 právních předpisů a má právní subjektivitu.
2. Oznamující orgány oznamují Komisi a ostatním členským státům
s použitím elektronického nástroje pro oznamování vyvinutého a
Čl. 34 odst. 6 spravovaného Komisí.
32014L0090 Čl. 17

Čl. 18

6. Komisi a ostatním členským státům je třeba oznámit jakékoli
následné významné změny týkající se oznámení.
Článek 17
Oznamování subjektů posuzování shody
1. Členské státy prostřednictvím informačního systému
zpřístupněného za tímto účelem Komisí oznámí Komisi a ostatním
členským státům subjekty oprávněné vykonávat úkoly posuzování
shody podle této směrnice.
2. Oznámené subjekty musí splňovat požadavky stanovené v
příloze III.
Článek 18
Oznamující orgány
1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a
provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování
subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů,
včetně souladu s článkem 20.
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2. Oznámené subjekty musí být kontrolovány nejméně jednou za
dva roky. Komise se může kontroly účastnit jako pozorovatel.
3. Členské státy mohou rozhodnout, že posuzování a kontrolu
podle odstavce 1 má provádět vnitrostátní akreditační orgán.
4. Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování
nebo kontrolu podle odstavce 1 na subjekt, který není orgánem
veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí
být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat
požadavky stanovené v příloze V. Dále musí tento subjekt přijmout
opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.
5. Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem
Příl. 3 bod 2 uvedeným v odstavci 4 plnou odpovědnost.
6. Oznamující orgán musí splňovat požadavky stanovené v
příloze V.
Příl. 4 bod 2.2
2. Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátních
právních předpisů a mít právní subjektivitu.
Příl. 4 bod 2.7
2.2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí
elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.
32014L0068 Čl. 20
2.7. Komisi a ostatním členským státům je třeba oznámit jakékoli
následné významné změny týkající se oznámení.
Článek 20
Oznámení
Čl. 21

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům
oznámené subjekty a zkušebny uživatelů oprávněné plnit úkoly
posuzování shody v souladu s článkem 14, článkem 15 nebo
článkem 16 a nezávislé organizace, které uznaly, pro účely úkolů
uvedených v bodech 3.1.2 a 3.1.3 přílohy I.
Článek 21
Oznamující orgány
1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a
provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování
subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů,
uznaných nezávislých organizací a zkušeben uživatelů, včetně
souladu s ustanoveními článku 27.
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a
kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.
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3. Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování nebo
kontrolu uvedené v odstavci 1 na subjekt, který není orgánem
veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí
být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat
požadavky stanovené v článku 22. Dále musí tento subjekt přijmout
Čl. 24 odst. 2 opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.
4. Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem
Čl. 29 odst. 2 uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.
Čl. 29 odst. 6 2. Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátních
právních předpisů některého členského státu a mít právní
subjektivitu.
32014L0053 Čl. 22
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí
elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.
6. Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům
jakékoli následné významné změny v oznámení.
Čl. 23

Článek 22
Oznámení
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty,
které jsou oprávněné vykonávat jako třetí strany úkoly posuzování
shody podle této směrnice.

Článek 23
Oznamující orgány
1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a
provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování
subjektů posuzování shody a za kontrolu oznámených subjektů,
včetně souladu s článkem 28.
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a
kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.
3. Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování
nebo kontrolu uvedené v odstavci 1 na subjekt, který není orgánem
veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí
být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat
Čl. 26 odst. 2 požadavky stanovené v článku 24. Dále musí tento subjekt přijmout
opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.
4. Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem
uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.
Čl. 30 odst. 2
2. Subjekt posuzování shody je zřízen podle vnitrostátních
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právních předpisů některého členského státu a má právní
Čl. 30 odst. 6 subjektivitu.
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí
elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.

§ 17 odst. 3 (3) Úřad informuje Evropskou komisi též o postupech, které
32014L0029 Čl. 20
využívá při posuzování a oznamování subjektů posuzování shody
a při kontrole jím oznámených subjektů, a o změnách těchto
postupů.

6. Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům
jakékoli následné změny v oznámení.
Článek 20
Informační povinnost oznamujících orgánů
Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování
a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených
subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.

32014L0034 Čl. 20

Článek 20
Informační povinnost oznamujících orgánů
Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování
a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených
subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.

32014L0031 Čl. 22

Článek 22
Informační povinnost oznamujících orgánů
Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování
a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených
subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.

32014L0032 Čl. 26

Článek 26
Informační povinnost oznamujících orgánů
Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování
a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených
subjektů a o veškerých změnách těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.

32014L0028 Čl. 27

Článek 27
Informační povinnost oznamujících orgánů
Členské státy informují Komisi o svých postupech posuzování a
oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených
subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.
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32014L0033 Čl. 23

Článek 23
Informační povinnost oznamujících orgánů
Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování
a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených
subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.

32014L0030 Čl. 23

Článek 23
Informační povinnost oznamujících orgánů
Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování
a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených
subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.

32013L0053 Čl. 29

Článek 29
Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování
a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených
subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.

32014L0090 Čl. 19

Článek 19
Informační povinnost oznamujících orgánů
1. Členské státy informují Komisi o svých postupech pro
posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu
těchto subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto
postupů.
2. Komise tyto informace zveřejní prostřednictvím informačního
systému, který za tímto účelem zpřístupní.

32014L0068 Čl. 23

Článek 23
Informační povinnost oznamujících orgánů
Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování
a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených
subjektů, uznaných nezávislých organizací a zkušeben uživatelů a
o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.

32014L0053 Čl. 25

Článek 25
Informační povinnost oznamujících orgánů
Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování
a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených
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§ 18

subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.
§ 18
32014L0029 Čl. 24 odst. 1,
Článek 24
(1) Řízení o oznámení se zahajuje na základě žádosti, kterou
2
Žádost o oznámení
podává Úřadu subjekt posuzování shody.
1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
(2) Žádost o oznámení musí kromě obecných náležitostí podle
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
správního řádu obsahovat popis činností při posuzování shody,
2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování
které se vztahují k nařízení vlády podle tohoto zákona, nebo k
shody, modulu nebo modulů posuzování shody a nádoby nebo
příslušnému nařízení Evropské unie, spolu s uvedením postupů
nádob, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i
nebo modulů posuzování shody a posuzovaných výrobků.
osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním
akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování
shody splňuje požadavky stanovené v článku 21.
32014L0034
Čl. 24 odst. 1,
Článek 24
2
Žádost o oznámení
1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování
shody, modulu nebo modulů posuzování shody a výrobku nebo
výrobků, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i
osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním
akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování
shody splňuje požadavky stanovené v článku 21.
32014L0031
Čl. 26 odst. 1,
2

Článek 26
Žádost o oznámení
1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování
shody, modulu nebo modulů posuzování shody a neautomatických
vah, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení
o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním
orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje
požadavky stanovené v článku 23.

Čl. 31 odst. 1,
2

Článek 31
Žádost o oznámení
1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování
shody, modulu nebo modulů posuzování shody a měřidla nebo
měřidel, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i

32014L0032
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32014L0028

osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním
akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování
shody splňuje požadavky stanovené v článku 27.
Čl. 31 odst. 1,
2

32014L0033

Článek 31
Žádost o oznámení
1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování
shody, modulu nebo modulů posuzování shody a výbušniny nebo
výbušnin, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i
osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním
akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování
shody splňuje požadavky stanovené v článku 28.
Článek 27

Čl. 27 odst. 1,
2

32014L0030

Žádost o oznámení
1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování
shody, postupu nebo postupů posuzování shody a výtahů nebo
bezpečnostních komponent pro výtahy, pro něž se subjekt
prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud
existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které
potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky
stanovené v článku 24.

Článek 27
Žádost o oznámení
Čl. 27 odst. 1,
1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
2
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování
shody, modulu nebo modulů posuzování shody a přístroje nebo
32013L0053
přístrojů, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i
osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním
akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování
shody splňuje požadavky stanovené v článku 24.
Článek 33
Čl. 33 odst. 1, 1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
2
2. Součástí žádosti podle odstavce 1 je popis činností posuzování
32014L0090
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shody, modulu nebo modulů posuzování shody a výrobku nebo
výrobků, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i
osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním
akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování
shody splňuje požadavky stanovené v článku 30.
Příl. 4 bod
32014L0068 1.1, 1.2

Čl. 28

1. Žádost o oznámení
1.1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
1.2. Součástí žádosti je popis činností posuzování shody, modulu
nebo modulů posuzování shody a lodní výstroje, pro něž se subjekt
prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud
existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které
potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky
stanovené v příloze III
Článek 28
Žádost o oznámení
1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.

32014L0053

2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování
shody, modulu nebo modulů posuzování shody a tlakových
zařízení, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i
osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním
akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování
shody splňuje požadavky stanovené v článku 24 nebo článku 25.

Článek 29
Žádost o oznámení
1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování
shody, modulu nebo modulů posuzování shody a rádiových
zařízení, pro nějž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i
osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním
akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování
shody splňuje požadavky stanovené v článku 26.
§ 19 odst. 1
§ 19
32014L0029 Čl. 24 odst. 3 3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
(1) Při posouzení žádosti z hlediska odborné způsobilosti
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
subjektu posuzování shody pro účely oznámení využívá Úřad
doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého
osvědčení o akreditaci vydané akreditačním orgánem ), bylo-li k
souladu s požadavky stanovenými v článku 21.
Čl. 29 odst. 1,
2
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žádosti přiloženo. Nepředloží-li žadatel osvědčení o akreditaci,
nebo pokud osvědčení o akreditaci nedokumentuje dostatečně
plnění všech požadavků podle § 23, poskytne žadatel Úřadu
veškeré Úřadem požadované doklady nezbytné k posouzení,
uznání a pravidelné kontrole plnění těchto požadavků.

32014L0034 Čl. 24 odst. 3 3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého
souladu s požadavky stanovenými v článku 21.
32014L0031 Čl. 26 odst. 3 3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého
souladu s požadavky stanovenými v článku 23.
32014L0032 Čl. 31 odst. 3 3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého
souladu s požadavky stanovenými v článku 27.
32014L0028 Čl. 31 odst. 3 3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého
souladu s požadavky stanovenými v článku 28.
32014L0033 Čl. 27 odst. 3 3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého
souladu s požadavky stanovenými v článku 24.
32014L0030 Čl. 27 odst. 3 3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého
souladu s požadavky stanovenými v článku 24.
32013L0053 Čl. 33 odst. 3 3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého
souladu s požadavky stanovenými v článku 30.
32014L0090 Příl. 4 bod 1.3 1.3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého
souladu s požadavky stanovenými v příloze III.
32014L0068 Čl. 28 odst. 3 3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
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doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého
souladu s požadavky stanovenými v článku 24 nebo článku 25.
32014L0053 Čl. 29 odst. 3 3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého
souladu s požadavky stanovenými v článku 26.
§ 19 odst. 3, (3) Pokud subjekt posuzování shody splňuje požadavky a
32014L0029 Čl. 25 odst. 1,
Článek 25
4
předpoklady podle § 17 odst. 1, provede Úřad oznámení podle §
3
Postup oznamování
17 odst. 2, v opačném případě žádost zamítne.
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování
(4) Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o činnostech
shody, které splňují požadavky stanovené v článku 21.
posuzování shody, modulu posuzování shody a dotčeném
3. Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o dotčených
výrobku, a údaje o způsobilosti subjektu posuzování shody ve
činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování
vztahu k příslušnému harmonizačnímu předpisu Evropské unie
shody a nádobě nebo nádobách a příslušné potvrzení o
nebo k příslušnému nařízení Evropské unie, které se k
způsobilosti.
dotčenému výrobku vztahují.
32014L0034
Čl. 25 odst. 1,
Článek 25
3
Postup oznamování
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování
shody, které splňují požadavky stanovené v článku 21.
3. Oznámení musí obsahovat úplné podrobnosti o dotčených
činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování
shody a výrobku nebo výrobcích a příslušné potvrzení o
32014L0031
způsobilosti.
Čl. 27 odst. 1,
3

Článek 27
Postup oznamování
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování
shody, které splňují požadavky stanovené v článku 23.
3. Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o dotčených
činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování
shody a neautomatických vahách a příslušné potvrzení o
způsobilosti.

Čl. 32 odst. 1,
3

Článek 32
Postup oznamování
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování
shody, které splňují požadavky stanovené v článku 27.
3. Oznámení musí obsahovat informace o druhu (druzích) měřidla
(měřidel), pro které (která) byl každý ze subjektů určen, a případně
také třídy přesnosti měřidel, měřicí rozsah, technologii měření a
jakékoli další vlastnosti měřidla, které omezují oblast působnosti
oznámení. Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o

32014L0032

116
32014L0028

dotčených činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech
posuzování shody a měřidle nebo měřidlech a příslušné potvrzení
o způsobilosti.
Čl. 32 odst. 1,
3

Článek 32
Postup oznamování
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování
shody, které splňují požadavky stanovené v článku 28.
3. Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o dotčených
činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování
shody a výbušnině nebo výbušninách a příslušné potvrzení o
způsobilosti.

Čl. 28 odst. 1,
3

Článek 28

32014L0033

32014L0030

Čl. 28 odst. 1,
3
32013L0053

32014L0090

32014L0068

Postup oznamování
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování
shody, které splňují požadavky stanovené v článku 24.
3. Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o dotčených
činnostech posuzování shody, postupu nebo postupech
posuzování shody a výtazích nebo bezpečnostních komponentách
pro výtahy a příslušné potvrzení o způsobilosti
Článek 28
Postup oznamování
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování
shody, které splňují požadavky stanovené v článku 24.
3. Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o dotčených
činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování
shody a přístroji nebo přístrojích a příslušné potvrzení o
způsobilosti.

1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování
Čl. 34 odst. 1,
shody, které splňují požadavky stanovené v článku 30.
3
3. Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o činnostech
posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování shody,
dotčeném výrobku nebo výrobcích a příslušné potvrzení o
způsobilosti.
Příl. 4 bod
2.1, 2.3

2.1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování
shody, které splňují požadavky stanovené v příloze III.
2.3. Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o dotčených
činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování
shody a lodní výstroji a příslušné potvrzení o způsobilosti.
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Čl. 29 odst. 1,
3
32014L0053

Článek 29
Postup oznamování
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování
shody, které splňují požadavky stanovené v článku 24 nebo článku
25.
3. Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o dotčených
činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování
shody a tlakových zařízeních a příslušné potvrzení o způsobilosti.

Článek 30
Postup oznamování
Čl. 30 odst. 1, 1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování
3
shody, které splňují požadavky stanovené v článku 26.
3.
Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o dotčených
činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování
shody a rádiových zařízeních a příslušné potvrzení o způsobilosti.
§ 20 odst. 1
§ 20
32014L0029 Čl. 25 odst. 5 5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného
(1) Oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu vznikne
subjektu pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy
subjektu posuzování shody, pokud Evropská komise ani žádný z
proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud
členských států Evropské unie nevznese proti oznámení námitku
se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po
do 2 týdnů od zpřístupnění oznámení, jestliže bylo použito
oznámení, pokud se akreditace nepoužije.
osvědčení o akreditaci, nebo do 2 měsíců od zpřístupnění
Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za
oznámení, jestliže se akreditace nepoužila.
oznámený subjekt.
32014L0034 Čl. 25 odst. 5 5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného subjektu
pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu
nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud se použije
osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po oznámení, pokud
se akreditace nepoužije.
Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za
oznámený subjekt.
32014L0031 Čl. 27 odst. 5 5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného subjektu
pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu
nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud se použije
osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po oznámení, pokud
se akreditace nepoužije.
Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za
oznámený subjekt
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32014L0032 Čl. 32 odst. 5 5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného subjektu
pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu
nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud se použije
osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po oznámení, pokud
se akreditace nepoužije.
Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za
oznámený subjekt.
32014L0028 Čl. 32 odst. 5 5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného
subjektu pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy
proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud
se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po
oznámení, pokud se akreditace nepoužije.
32014L0033 Čl. 28 odst. 5 5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného
subjektu pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy
proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud
se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po
oznámení, pokud se akreditace nepoužije.
Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za
oznámený subjekt.
32014L0030 Čl. 28 odst. 5 5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného
subjektu pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy
proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud
se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po
oznámení, pokud se akreditace nepoužije.
Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za
oznámený subjekt.
32013L0053 Čl. 34 odst. 5 5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného subjektu
pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu
nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud se použije
osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po oznámení, pokud
se akreditace nepoužije.
Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za
oznámený subjekt
32014L0090 Příl. 4 bod
2.5, 2.6

2.5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného
subjektu, pouze pokud Komise nebo ostatní členské státy proti
tomu nevznesly námitky do dvou týdnů od oznámení, pokud se
použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců od oznámení,
pokud se akreditace nepoužije.
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2.6. Pouze subjekt uvedený v bodu 2.5 se pro účely této směrnice
považuje za oznámený subjekt.
32014L0068 Čl. 29 odst. 5 5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného
subjektu, uznané nezávislé organizace nebo zkušebny uživatele
pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu
nevznesly námitky do dvou týdnů od oznámení, pokud se použije
osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců od oznámení, pokud
se akreditace nepoužije.
Pouze tento subjekt se pro účely této směrnice považuje za
oznámený subjekt, uznanou nezávislou organizaci nebo zkušebnu
32014L0053 Čl. 30 odst. 5 uživatele.
5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného
subjektu pouze tehdy, pokud Komise nebo ostatní členské státy
proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud
se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po
oznámení, pokud se akreditace nepoužije.

§ 21

Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za
oznámený subjek
§ 21
32014L0029 Čl. 27 odst. 1 1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
(1) Úřad kontroluje, zda jím oznámené subjekty dodržují
oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 21
ustanovení tohoto zákona a zda postupují podle nařízení vlády
nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší
nebo příslušného nařízení Evropské unie. Oznámený subjekt je
oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo
povinen na vyžádání doložit správnost svých závěrů přijímaných
povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní
při posuzování shody a za tím účelem bez zbytečného odkladu
členské státy.
zajistit a v požadovaném rozsahu předložit zejména
32014L0034 Čl. 27 odst. 1
dokumentaci, na základě které byly tyto závěry přijaty. Při
1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
kontrole je Úřad rovněž oprávněn zjišťovat skutečnosti týkající se
oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 21
činností při posuzování shody zajišťovaných jinými subjekty,
nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší
kterým oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se
oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo
posuzování shody (dále jen „subdodavatel“).
povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní
(2) Pokud Úřad zjistí, že oznámený subjekt již nesplňuje
32014L0031 Čl. 29 odst. 1 členské státy.
požadavky podle § 23, pak s ohledem na závažnost důsledků
neplnění těchto požadavků rozhodne o pozastavení, omezení,
1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
nebo zrušení oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu.
oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 23
O těchto rozhodnutích informuje Úřad bezodkladně Evropskou
nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší
komisi a ostatní členské státy Evropské unie.
oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo
(3) V případě neplnění požadavků podle § 23, u nichž Úřad
32014L0032 Čl. 34 odst. 1 povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní
usoudí, že jejich neplnění nemá přímý důsledek na řádný výkon
členské státy.
činnosti oznámeného subjektu, rozhodne Úřad o pozastavení
oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu a stanoví
1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
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lhůtu k nápravě. Informuje-li oznámený subjekt Úřad o zjednání
nápravy a Úřad shledá nápravu dostatečnou, rozhodnutí o
pozastavení oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu 32014L0028 Čl. 34 odst. 1
zruší. Jestliže oznámený subjekt ve stanovené lhůtě nápravu
nezjedná, rozhodne Úřad o omezení nebo zrušení oprávnění
provádět činnosti oznámeného subjektu.
(4) Zjistí-li Úřad porušení povinnosti podle § 24 až § 26, o kterém
usoudí, že je méně závažné a nenasvědčuje nesplnění
požadavků podle § 23, vyzve oznámený subjekt, aby ve
32014L0033 Čl. 30 odst. 1
stanovené lhůtě přijal opatření k nápravě. Nepovažuje-li Úřad
takový postup za dostatečný, pak přijetí opatření k nápravě ve
stanovené lhůtě uloží rozhodnutím, které je prvním úkonem v
řízení o pozastavení, omezení nebo zrušení oprávnění provádět
činnosti oznámeného subjektu.
(5) Ve věci pozastavení, omezení nebo zrušení oprávnění
32014L0030 Čl. 30 odst. 1
provádět činnosti oznámeného subjektu rozhodne Úřad rovněž v
případě, kdy o to oznámený subjekt požádá. Podmínkou pro
vydání rozhodnutí Úřadu je v tomto případě splnění podmínek
podle § 22 odst. 4.

oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 27
nebo neplní své povinnosti, podle potřeby omezí, pozastaví nebo
zruší oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo
povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní
členské státy.
1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 28
nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší
oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo
povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní
členské státy.
1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 24
nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší
oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo
povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní
členské státy.

32013L0053 Čl. 36 odst. 1 1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 24
nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší
oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo
povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní
členské státy.
32014L0090 Čl. 21 odst. 1
1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 30
nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší
oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo
povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní
členské státy.
32014L0068 Čl. 32 odst. 1 1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v příloze III
nebo neplní své povinnosti podle této směrnice, omezí, pozastaví
nebo případně zruší oznámení podle toho, jak je neplnění těchto
požadavků nebo povinností závažné. Neprodleně o tom
prostřednictvím informačního systému zpřístupněného za tímto
účelem Komisí uvědomí Komisi a ostatní členské státy.
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1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
oznámený subjekt nebo uznaná nezávislá organizace již nesplňuje
požadavky stanovené v článku 24 nebo neplní své povinnosti,
omezí, pozastaví nebo případně zruší oznámení podle toho,
32014L0053 Čl. 32 odst. 1 jak je neplnění těchto požadavků nebo povinností závažné.
Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní členské státy.
Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
zkušebna uživatele již nesplňuje požadavky stanovené v článku 25
nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší
oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo
povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní
členské státy.

§ 22

1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 26
nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší
oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo
povinností závažné. Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní
členské státy.
§ 22
32014L0029 Čl. 27 odst. 2 2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo
(1) Právnická osoba, které bylo podle pravomocného rozhodnutí
v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí
Úřadu omezeno nebo zrušeno platné oprávnění provádět činnosti
oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď
oznámeného subjektu, je povinna
zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly k dispozici
a) o tomto rozhodnutí Úřadu bez zbytečného odkladu informovat
příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na
všechny dotčené hospodářské subjekty,
vyžádání.
b) na požádání hospodářského subjektu, kterého se dotýkají
32014L0034 Čl. 27 odst. 2
důsledky změny platnosti oznámení, převést práva a povinností
2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v
související s posuzováním shody, včetně následného ověřování
případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí
plnění předpokladů, za nichž byl vydán certifikát nebo jiný
oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď
dokument osvědčující zjištěné skutečnosti (dále jen „osvědčení“),
zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly k dispozici
na oznámený subjekt, s nímž má tento hospodářský subjekt
příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na
uzavřenu smlouvu podle § 24 odst. 1, předat mu související
32014L0031 Čl. 29 odst. 2 vyžádání.
dokumentaci, a informovat Úřad o převedení práv a povinností
včetně předání dokumentace,
2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v
c) zajistit, aby byla příslušná dokumentace týkající se činnosti
případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí
oznámeného subjektu na vyžádání k dispozici Úřadu nebo
oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď
orgánu dozoru, a to po dobu, kterou mu k tomu v rozhodnutí o
zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly k dispozici
omezení nebo zrušení oprávnění provádět činnosti oznámeného 32014L0032 Čl. 34 odst. 2 příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na
subjektu Úřad stanovil.
vyžádání.
(2) Osvědčení a dokumenty vztahující se k posuzování shody,
chybně vydané oznámeným subjektem před omezením, nebo
2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v
zrušení oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu, a jím
případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí
nezrušené, je oprávněn zrušit oznámený subjekt, který převzal
oznamující členský stát příslušné kroky a zajistí, aby byly spisy

122
práva a povinnosti podle odstavce 1 písm. b), nebo orgán dozoru, 32014L0028 Čl. 34 odst. 2
zjistí-li se jejich chybné vydání při dozoru nad trhem.
(3) Oznámený subjekt, který převzal práva a povinnosti podle
odstavce 1 písm. b), je oprávněn využít podklady od
předávajícího oznámeného subjektu k dokončení rozpracovaných
případů posuzování shody, nebo k následnému ověřování plnění
předpokladů, za nichž bylo vydáno osvědčení.
32014L0033 Čl. 30 odst. 2
(4) V případě, že oznámený subjekt hodlá ukončit nebo omezit
svou činnost, aniž by porušil své povinnosti plynoucí z požadavků
ustanovení § 23, je povinen před rozhodnutím Úřadu o omezení
nebo zrušení oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu
převést práva a povinností na jiný oznámený subjekt; odstavec 1 32014L0030 Čl. 30 odst. 2
písm. b) platí obdobně.
(5) Má-li dojít k zániku právnické osoby, která je oznámeným
subjektem, je tato povinna před zánikem příslušnou dokumentaci
týkající se činnosti oznámeného subjektu předat Úřadu.

tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem,
nebo byly k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a orgánům
dozoru nad trhem na vyžádání.
2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo
v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí
oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď
zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly k dispozici
příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na
vyžádání.

2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v
případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí
oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď
zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly k dispozici
příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na
vyžádání.
32013L0053 Čl. 36 odst. 2 2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo
v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí
oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď
zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly k dispozici
příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na
vyžádání.
32014L0090 Čl. 21odst. 2
2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v
případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí
oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď
zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly k dispozici
příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na
32014L0068 Čl. 32 odst. 2 vyžádání.
2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo
v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí
oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď
zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly na vyžádání k
dispozici příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad
trhem.
32014L0053 Čl. 32 odst. 2
2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo
v případě, že oznámený subjekt, uznaná nezávislá organizace
nebo zkušebna uživatele ukončily svou činnost, zajistí oznamující
členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď zpracovány jiným
oznámeným subjektem, uznanou nezávislou organizací nebo
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zkušebnou uživatele, nebo byly k dispozici příslušným oznamujícím
orgánům a orgánům dozoru nad trhem na vyžádání.

§ 23

2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo
v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí
oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď
zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly k dispozici
příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na
vyžádání.
§ 23
32014L0029 Čl. 21 odst. 3- 3. Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na
(1) Požadavky na oznámený subjekt jsou:
10
organizaci nebo nádobě, které posuzuje.
a) subjekt posuzování shody musí být nezávislý na
Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k
hospodářském subjektu, jehož výrobek posuzuje, a na tomto
hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují
výrobku; pokud to nařízení vlády nevylučuje, může jím být též
podniky zapojené do navrhování, výroby, dodávání, montáže,
subjekt posuzování shody patřící k hospodářskému sdružení
používání nebo údržby nádob, které tento subjekt posuzuje, pokud
nebo profesnímu svazu sdružujícímu osoby, jež se podílejí na
je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu
projektování, výrobě, dodávání, montáži, používání nebo údržbě
zájmů.
výrobků, které subjekt posuzování shody posuzuje, pokud
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
prokáže svoji nezávislost a neexistenci jakéhokoli střetu zájmů,
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmějí být
b) subjekt posuzování shody, jeho vedení a osoby, které se
osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují,
podílejí na provádění úkolů v rámci posuzování shody (dále jen
vlastní, používají nebo udržují nádoby, jež posuzují, ani zástupci
„pracovníci“), nesmějí navrhovat, vyrábět, dodávat, instalovat,
jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání posuzovaných
nakupovat, vlastnit, používat nebo udržovat výrobky, které
nádob, které jsou nezbytné pro činnost subjektu posuzování shody,
posuzují; nesmějí se přímo podílet na projektování, výrobě nebo
ani používání takových nádob k osobním účelům.
konstrukci, uvádění na trh, instalování, používání nebo údržbě
Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
těchto výrobků; nesmějí ani zastupovat osoby, které se těmito
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí
činnostmi zabývají. Nesmějí provádět žádnou činnost, která by
přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na
mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek a důvěryhodnost ve vztahu
trh, instalaci, používání ani údržbě těchto nádob, ani nesmějí
k činnostem při posuzování shody, k nimž se vztahuje oznámení,
zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí
včetně poskytování poradenských služeb; to nevylučuje
vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý
používání posuzovaných výrobků, nezbytných pro činnost
úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování
subjektu posuzování shody, ani používání takových výrobků pro
shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro
vlastní potřebu,
poradenské služby.
c) subjekt posuzování shody a pracovníci musí provádět
Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich dceřiných
posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální
společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost,
důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v konkrétní
objektivitu a nestrannost jejich činností posuzování shody.
oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům,
5. Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci vykonávají činnosti
zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo
posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti
výsledky činnosti při posuzování shody,
a požadované odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí
d) subjekt posuzování shody musí být schopen provádět všechny
být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním,
činnosti spojené s posuzováním shody, které oznámenému
které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností
subjektu ukládají příslušná nařízení vlády podle tohoto zákona
posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob,
nebo příslušné nařízení Evropské unie, ať již je provádí sám
které mají na výsledcích těchto činností zájem.
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oznámený subjekt, nebo jsou prováděny jeho jménem a na jeho
odpovědnost,
e) subjekt posuzování shody musí mít zajištěny vždy pro každý
postup posuzování shody a pro každý druh nebo kategorii
výrobků, na které se vztahuje oznámení, potřebné:
1. pracovníky s odbornými znalostmi a zkušenostmi potřebnými k
plnění úkolů souvisejících s posuzováním shody,
2. popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno a
jež zajišťují průhlednost těchto postupů a možnost jejich
znovuzahájení; musí uplatňovat náležitá pravidla a postupy pro
rozlišení mezi úkoly, jež jsou vykonávány oznámeným subjektem,
a další činností,
3. postupy pro provádění činností, jež řádně zohledňují velikost,
odvětví, strukturu podniků, míru složitosti technologie daného
výrobku a hromadný či sériový způsob jeho výroby,
f) subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
provedení technických a administrativních úkolů spojených s
posuzováním shody a mít přístup k veškerému potřebnému
vybavení nebo zařízení,
g) pracovníci, kteří se podílejí na posuzování shody, musí
1. mít technické a odborné vzdělání týkající se všech činností
spojených s posuzováním shody, k nimž se oznámení vztahuje,
2. mít znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které
provádějí, a odpovídající oprávnění toto posuzování provádět,
3. mít znalosti příslušných základních technických požadavků,
harmonizovaných norem, ustanovení harmonizačních předpisů
Evropské unie, nařízení vlády, nebo příslušných nařízení
Evropské unie, a rozumět jim,
4. být schopni vypracovávat osvědčení, protokoly a zprávy
prokazující, že byla posouzení provedena,
h) subjekt posuzování shody musí zajistit, že činnosti jeho
subdodavatelů neohrožují důvěrnost, objektivitu a nestrannost
jeho činností při posuzování shody,
i) subjekt posuzování shody musí zajistit odměňování členů
vedení a pracovníků tak, aby odměny nezávisely na počtu
provedených posouzení nebo na jejich výsledcích,
j) subjekt posuzování shody musí mít sjednáno pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou činností oznámeného
subjektu, s limitem pojistného plnění ve výši přiměřené rozsahu
těchto činností,
k) subjekt posuzování shody musí zajistit, aby pracovníci byli
povinni zachovávat mlčenlivost, pokud jde o veškeré informace,
které získají při plnění svých povinností podle tohoto zákona,

6. Subjekt posuzování shody musí být způsobilý vykonávat
všechny úkoly posuzování shody, které tomuto subjektu ukládá
bod 3.2 přílohy I a příloha II a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly
vykonává subjekt posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány
jeho jménem a na jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
posuzování shody a každý druh nádob, pro něž byl oznámen, k
dispozici nezbytné:
a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi
potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;
b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno,
aby byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich
zopakování; musí mít zavedenu náležitou politiku a postupy pro
rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a
dalšími činnostmi;
c) postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního
procesu.
Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s
činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému
potřebnému vybavení nebo zařízení.
7. Pracovníci odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody
musí:
a) mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny
činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody
oznámen;
b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s
posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto
posuzování provádět;
c) mít náležité znalosti základních bezpečnostních požadavků
stanovených v příloze I, příslušných harmonizovaných norem a
příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a
vnitrostátních právních předpisů a rozumět jim;
d) být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, zprávy a
protokoly prokazující, že byla provedena posouzení.
8. Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody,
jeho nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za vykonávání
úkolů posuzování shody.
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování
shody odpovědných za vykonávání úkolů posuzování shody
nezávisí na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto
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nebo podle příslušného nařízení Evropské unie.
(2) Pokud subjekt posuzování shody může prokázat, že splňuje
kritéria stanovená příslušnými harmonizovanými normami nebo
jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky na
oznámené subjekty v rozsahu, v němž se harmonizované normy
na tyto požadavky vztahují.
(3) Požadavky na oznámené subjekty podle odstavců 1 a 2,
pokud jde o technické prostředky a personální zajištění, mohou
být konkretizovány v nařízeních vlády.
Čl. 22

32014L0034
Čl. 21 odst. 310

posouzení.
9. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s
vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování
shody přímo odpovědný sám členský stát.
10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni
zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace,
které obdrželi při plnění svých úkolů podle bodu 3.2 přílohy I a
přílohy II nebo podle jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních
předpisů, kterým se uvedená ustanovení provádějí, s výjimkou
styku s příslušnými orgány členského státu, v němž vykonávají
svou činnost. Důvěrné obchodní informace musí být chráněny.
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny
oznámených subjektů zřízené podle příslušných harmonizačních
právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody o těchto
činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty,
které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem
práce této skupiny.
Článek 22
Předpoklad shody oznámených subjektů
Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii
stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich
částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v
článku 21 v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto
požadavky vztahují.
3. Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na
organizaci nebo výrobku, které posuzuje.
Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k
hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují
podniky zapojené do navrhování, výroby, dodávání, montáže,
používání nebo údržby výrobků, které tento subjekt posuzuje,
pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli
střetu zájmů.
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmějí být
osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují,
vlastní, používají nebo udržují výrobky, jež posuzují, ani zástupci
jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání posuzovaných
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výrobků, které jsou nezbytné pro činnost subjektu posuzování
shody, ani používání takových výrobků k osobním účelům.
Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí
přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na
trh, instalaci, používání ani údržbě těchto výrobků, ani nesmějí
zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí
vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý
úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování
shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro
poradenské služby.
Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich dceřiných
společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost,
objektivitu a nestrannost jejich činností posuzování shody.
5. Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci vykonávají činnosti
posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti
a požadované odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí
být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním,
které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností
posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob,
které mají na výsledcích těchto činností zájem.
6. Subjekt posuzování shody musí být způsobilý vykonávat
všechny úkoly posuzování shody, které tomuto subjektu ukládají
přílohy III až VII a IX a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly
vykonává subjekt posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány
jeho jménem a na jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
posuzování shody a každý druh nebo kategorii výrobků, pro něž byl
oznámen, k dispozici nezbytné:
a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi
potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;
b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno,
aby byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich
zopakování; musí mít zavedenu náležitou politiku a postupy pro
rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a
dalšími činnostmi;
c) postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního
procesu.
Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s
činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému
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potřebnému vybavení nebo zařízení.
7. Pracovníci odpovědní za provádění úkolů posuzování shody
musí:
a) mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny
činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody
oznámen;
b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s
posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto
posuzování provádět;
c) mít náležité znalosti základních bezpečnostních požadavků na
ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze II, příslušných
harmonizovaných norem a příslušných ustanovení harmonizačních
právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů a
rozumět jim;
d) být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, zprávy a
protokoly prokazující, že byla provedena posouzení.
8. Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho
nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za vykonávání úkolů
posuzování shody.
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování
shody odpovědných za vykonávání úkolů posuzování shody nesmí
záviset na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto
posouzení.
Čl. 22
9. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s
vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování
shody přímo odpovědný sám členský stát.
10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat
služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které obdrželi
32014L0031
při plnění svých úkolů podle příloh III až VII a IX nebo podle
jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se
Čl. 23 odst. 3- uvedená ustanovení provádějí, s výjimkou styku s příslušnými
10
orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné
obchodní informace musí být chráněny.
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny
oznámených subjektů zřízené podle příslušných harmonizačních
právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody o těchto
činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty,
které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem
práce této skupiny.
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Článek 22
Předpoklad shody oznámených subjektů
Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii
stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich
částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v
článku 21 v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto
požadavky vztahují.
3. Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na
organizaci nebo neautomatických vahách, které posuzuje.
Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k
hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují
podniky zapojené do navrhování, výroby, dodávání, montáže,
používání nebo údržby neautomatických vah, které tento subjekt
posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence
jakéhokoli střetu zájmů.
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmějí být
osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují,
vlastní, používají nebo udržují neautomatické váhy, jež posuzují,
ani zástupci jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání
posuzovaných neautomatických vah, které jsou nezbytné pro
činnost subjektu posuzování shody, ani používání takových
neautomatických vah k osobním účelům.
Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí
přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na
trh, instalaci, používání ani údržbě těchto neautomatických vah, ani
nesmějí zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají.
Nesmějí vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich
nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem
posuzování shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí
zejména pro poradenské služby.
Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich dceřiných
společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost,
objektivitu a nestrannost jejich činností posuzování shody.
5. Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci vykonávají činnosti
posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti
a požadované odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí
být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním,
které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností
posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob,
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které mají na výsledcích těchto činností zájem.
6. Subjekt posuzování shody musí být způsobilý vykonávat
všechny úkoly posuzování shody, které tomuto subjektu ukládá
příloha II a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává subjekt
posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány jeho jménem a na
jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
posuzování shody a každý druh nebo kategorii neautomatických
vah, pro něž byl oznámen, k dispozici nezbytné:
a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi
potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;
b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno,
aby byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich
zopakování; musí mít zavedenu náležitou politiku a postupy pro
rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a
dalšími činnostmi;
c) postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie neautomatických vah a hromadnou nebo sériovou
povahu výrobního procesu.
Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s
činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému
potřebnému vybavení nebo zařízení.
7. Pracovníci odpovědní za provádění úkolů posuzování shody
musí:
a) mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny
Čl. 24
činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody
oznámen;
b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s
posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto
posuzování provádět;
32014L0032
c) mít náležité znalosti základních požadavků stanovených v
příloze I, příslušných harmonizovaných norem a příslušných
ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a vnitrostátních
Čl. 27 odst. 3- právních předpisů a rozumět jim;
10
d) být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, zprávy a
protokoly prokazující, že byla provedena posouzení.
8. Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho
nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za provádění úkolů
posuzování shody.
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování
shody odpovědných za provádění úkolů posuzování shody nesmí

130
záviset na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto
posouzení.
9. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s
vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování
shody přímo odpovědný sám členský stát.
10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat
služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které obdrželi
při plnění svých úkolů podle přílohy II nebo podle jakéhokoli
ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se uvedená
příloha provádí, s výjimkou styku s příslušnými orgány členského
státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné obchodní
informace musí být chráněny.
Článek 24
Předpoklad shody oznámených subjektů
Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii
stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich
částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v
článku 23 v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto
požadavky vztahují.
3. Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na
organizaci nebo měřidle, které posuzuje.
Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k
hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují
podniky zapojené do navrhování, výroby, dodávání, montáže,
používání nebo údržby měřidel, která tento subjekt posuzuje,
pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli
střetu zájmů.
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmějí být
osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují,
vlastní, používají nebo udržují měřidla, jež posuzují, ani zástupci
jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání posuzovaných
měřidel, která jsou nezbytná pro činnost subjektu posuzování
shody, ani používání takových měřidel k osobním účelům.
Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí
přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na
trh, instalaci, používání ani údržbě těchto měřidel ani nesmějí
zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí
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vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý
úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování
shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro
poradenské služby.
Druhý pododstavec však nevylučuje možnost výměny technických
informací mezi výrobcem a uvedeným subjektem pro účely
posuzování shody.
Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich dceřiných
společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost,
objektivitu a nestrannost jejich činností posuzování shody.
5. Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci vykonávající
činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální
důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v konkrétní
oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům,
zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo
výsledky jejich činností posuzování shody, zejména ze strany osob
nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.
6. Subjekt posuzování shody musí být způsobilý vykonávat
všechny úkoly posuzování shody, které tomuto subjektu ukládá
příloha II a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává subjekt
posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány jeho jménem a na
jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
posuzování shody a každý druh nebo kategorii měřidel, pro něž byl
oznámen, k dispozici nezbytné:
a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi
potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;
b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno,
aby byla zajištěna transparentnost těchto postupů a jejich
reprodukovatelnost; musí mít zavedenu náležitou politiku a postupy
pro rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a
dalšími činnostmi;
c) postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
Čl. 28
technologie měřidla a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního
procesu.
Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s
32014L0028
činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému
potřebnému vybavení nebo zařízení.
7. Pracovníci odpovědní za provádění úkolů posuzování shody
musí:
Čl. 28odst. 3- a) mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny
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činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody
oznámen;
b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s
posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto
posuzování provádět;
c) mít náležité znalosti základních požadavků stanovených v
příloze I a v příslušných zvláštních přílohách pro jednotlivé druhy
měřidel, příslušných harmonizovaných norem a normativních
dokumentů a příslušných ustanovení harmonizačních právních
předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů a rozumět jim;
d) být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, zprávy a
protokoly prokazující, že byla provedena posouzení.
8. Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho
nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za provádění úkolů
posuzování shody.
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování
shody odpovědných za provádění úkolů posuzování shody nesmí
záviset na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto
posouzení.
9. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s
vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování
shody přímo odpovědný sám členský stát.
10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat
služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které obdrželi
při plnění svých úkolů podle přílohy II nebo podle jakéhokoli
ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se uvedená
ustanovení provádějí, s výjimkou styku s příslušnými orgány
členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné
obchodní informace musí být chráněny.
Článek 28
Předpoklad shody oznámených subjektů
Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii
stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich
částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v
článku 27 míry rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto
požadavky vztahují.
3. Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na
organizaci nebo výbušnině, které posuzuje.
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
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odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmějí být
osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují,
vlastní, používají nebo udržují výbušniny, ani zástupci jakékoli z
těchto stran. To nevylučuje používání výbušnin, které jsou
nezbytné pro činnost subjektu posuzování shody, ani používání
výbušnin k osobním účelům.
Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí
přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na
trh, instalaci, používání ani údržbě výbušnin ani nesmějí
zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí
vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý
úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování
shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro
poradenské služby.
Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich dceřiných
společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost,
objektivitu a nestrannost jejich činností posuzování shody.
5. Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci vykonávají činnosti
posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti
a požadované odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí
být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním,
které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností
posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob,
které mají na výsledcích těchto činností zájem.
6. Subjekt posuzování shody musí být způsobilý vykonávat
všechny úkoly posuzování shody, které tomuto subjektu ukládá
příloha III a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává subjekt
posuzování shody sám nebo jsou vykonávány jeho jménem a na
jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
Čl. 29
posuzování shody a pro každý druh nebo kategorii výbušnin, pro
něž byl oznámen, k dispozici nezbytné:
a)pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi
potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;
32014L0033
b)popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno, aby
byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich
zopakování; musí mít zavedenu náležitou politiku a postupy pro
rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a
dalšími činnostmi;
Čl. 24 odst. 3- c)postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a
10
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního
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procesu.
Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s
činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému
potřebnému vybavení nebo zařízení.
7. Pracovníci odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody
musí:
a)mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny
činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody
oznámen;
b)mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním,
které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;
c)mít náležité znalosti základních bezpečnostních požadavků
stanovených v příloze II, příslušných harmonizovaných norem a
příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a
vnitrostátních právních předpisů a rozumět jim;
d)být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, zprávy a protokoly
prokazující, že byla provedena posouzení.
8. Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody,
jeho nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za vykonávání
úkolů posuzování shody.
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování
shody odpovědných za vykonávání úkolů posuzování shody nesmí
záviset na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto
posouzení.
9. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s
vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování
shody přímo odpovědný sám členský stát.
10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni
zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace,
které obdrželi při plnění svých úkolů podle přílohy III nebo podle
jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se
tato příloha provádí, s výjimkou styku s příslušnými orgány
členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné
obchodní informace musí být chráněny.
Článek 29
Předpoklad shody subjektů posuzování shody
Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii
stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich
částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v
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článku 28 v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto
požadavky vztahují.
3. Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na
organizaci nebo výtazích nebo bezpečnostních komponentách pro
výtahy, které posuzuje.
Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k
hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují
podniky zapojené do navrhování, výroby, dodávání, montáže,
používání nebo údržby výtahů nebo bezpečnostních komponent
pro výtahy, které tento subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho
nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu zájmů.
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmějí být
osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, nakupují, vlastní,
používají nebo udržují výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro
výtahy, jež posuzují, ani zástupci jakékoli z těchto stran.
To
nevylučuje
používání
posuzovaných
výtahů
nebo
bezpečnostních komponent pro výtahy, které jsou nezbytné pro
činnost subjektu posuzování shody, ani používání takových výtahů
nebo bezpečnostních komponent pro výtahy k osobním účelům.
Tím však není vyloučena možnost výměny technických informací
mezi výrobcem nebo dodavatelem a subjektem.
Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí
přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na
trh, instalaci, používání ani údržbě těchto výtahů nebo
bezpečnostních komponent pro výtahy, ani nesmějí zastupovat
strany, které se těmito činnostmi zabývají.
Nesmějí vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich
nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem
posuzování shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí
zejména pro poradenské služby.
Subjekt posuzování shody zajistí, aby činnosti jeho dceřiných
společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost,
objektivitu a nestrannost jeho činností posuzování shody.
5. Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci musí vykonávat
činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální
důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v konkrétní
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oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům,
zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo
výsledky jejich činností posuzování shody, zejména ze strany osob
nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.
6. Subjekt posuzování shody musí být způsobilý vykonávat
všechny úkoly posuzování shody, které tomuto subjektu ukládají
přílohy IV až XII a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává
subjekt posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány jeho
jménem a na jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
posuzování shody a každý druh nebo kategorii výtahů nebo
bezpečnostních komponent pro výtahy, pro něž byl oznámen, k
dispozici nezbytné:
Čl. 25

a)

pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými
zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů posuzování
shody;

b)

popisy postupů, podle nichž je posuzování shody
prováděno, aby byla zajištěna transparentnost těchto
postupů a možnost jejich zopakování; musí mít
zavedenu náležitou politiku a postupy pro rozlišení mezi
úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími
činnostmi;

c)

postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost
a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru
složitosti dané technologie výrobku a hromadnou nebo
sériovou povahu výrobního procesu.

32014L0030

Čl. 24 odst. 310

Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s
činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému
potřebnému vybavení nebo zařízení.
7. Pracovníci odpovědní za provádění úkolů posuzování shody
musí:
a)

mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující
všechny činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt
posuzování shody oznámen;

b)

mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s
posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc
toto posuzování provádět;

c)

mít náležité znalosti základních požadavků na ochranu
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zdraví a bezpečnost stanovených v příloze I, příslušných
harmonizovaných norem a příslušných ustanovení
harmonizačních právních předpisů Unie a příslušných
vnitrostátních právních předpisů a rozumět jim;
d)

být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, zprávy a
protokoly prokazující, že byla provedena posouzení.

8. Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody,
jeho nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za provádění
úkolů posuzování shody.
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování
shody odpovědných za provádění úkolů posuzování shody nesmí
záviset na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto
posouzení.
9. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s
vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování
shody přímo odpovědný sám členský stát.
10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni
zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace,
které obdrželi při plnění svých úkolů podle příloh IV až XII nebo
podle jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů,
kterým se tyto přílohy provádějí, s výjimkou styku s příslušnými
orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné
obchodní informace musí být chráněny.
Článek 25
Předpoklad shody oznámených subjektů
Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii
stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich
částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v
článku 21 v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto
požadavky vztahují.
3. Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na
organizaci nebo přístroji, které posuzuje.
Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k
hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují
podniky zapojené do navrhování, výroby, dodávání, montáže,
používání nebo údržby přístrojů, které tento subjekt posuzuje,
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pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli
střetu zájmů.
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmějí být
osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují,
vlastní, používají nebo udržují přístroje, jež posuzují, ani zástupci
jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání posuzovaných
přístrojů, které jsou nezbytné pro činnost subjektu posuzování
shody, ani používání takových přístrojů k osobním účelům.
Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí
přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na
trh, instalaci, používání ani údržbě těchto přístrojů, ani nesmějí
zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí
vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý
úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování
shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro
poradenské služby.
Čl. 25
Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich dceřiných
32013L0053
společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost,
objektivitu a nestrannost jejich činností posuzování shody.
5. Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci vykonávají činnosti
posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti
a požadované odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí
být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním,
které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností
Čl. 30 odst. 3- posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob,
10
které mají na výsledcích těchto činností zájem.
6. Subjekt posuzování shody musí být způsobilý vykonávat
všechny úkoly posuzování shody, které tomuto subjektu ukládá
příloha III a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává subjekt
posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány jeho jménem a na
jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
posuzování shody a každý druh nebo kategorii přístrojů, pro něž
byl oznámen, k dispozici nezbytné:
a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi
potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;
b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno,
aby byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich
zopakování; musí mít zavedenu náležitou politiku a postupy pro
rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a
dalšími činnostmi;
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c) postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie přístroje a hromadnou nebo sériovou povahu
výrobního procesu.
Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s
činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému
potřebnému vybavení nebo zařízení.
7. Pracovníci odpovědní za provádění úkolů posuzování shody
musí:
a) mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny
činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody
oznámen;
b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s
posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto
posuzování provádět;
c) mít náležité znalosti základních požadavků stanovených v
příloze I, příslušných harmonizovaných norem a příslušných
ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a vnitrostátních
právních předpisů a rozumět jim;
d) být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, zprávy a
protokoly prokazující, že byla provedena posouzení.
8. Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody,
jeho nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za vykonávání
úkolů posuzování shody.
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování
shody odpovědných za vykonávání úkolů posuzování shody nesmí
záviset na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto
posouzení.
9. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s
vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování
shody přímo odpovědný sám členský stát.
10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni
zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace,
které obdrželi při plnění svých úkolů podle přílohy III nebo podle
jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se
uvedená příloha provádí, s výjimkou styku s příslušnými orgány
členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné
obchodní informace musí být chráněny.
Článek 25
Předpoklad shody oznámených subjektů
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Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii
stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich
částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v
článku 24 v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto
požadavky vztahují.
3. Subjekt posuzování shody je třetím subjektem nezávislým na
organizaci nebo výrobku, které posuzuje.
Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k
hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují
podniky zapojené do navrhování, výroby, dodávání, montáže,
používání nebo údržby výrobků, které tento subjekt posuzuje,
pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli
střetu zájmů.
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmí být
osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují,
vlastní, používají nebo udržují výrobky, jež posuzují, ani zástupci
Čl. 31
jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání posuzovaných
32014L0090
výrobků, které jsou nezbytné pro činnost subjektu posuzování
shody, ani používání takových výrobků k osobním účelům.
Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí
přímo podílet na navrhování či výrobě, uvádění na trh, instalaci,
používání nebo údržbě těchto výrobků ani nesmějí zastupovat
strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí vykonávat
žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek
Příl. 3 bod 3- nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování shody, pro
16, 18, 19
něž byly tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro poradenské
služby.
Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich dceřiných
společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost,
objektivitu nebo nestrannost jejich činností posuzování shody.
5. Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci provádějí
posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti
a požadované odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí
být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním,
které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností
posuzování shody, zejména pokud jde o osoby nebo skupiny osob,
které mají na výsledcích těchto činností zájem.
6. Subjekt posuzování shody musí být schopen vykonávat úkoly
posuzování shody, které tomuto subjektu ukládají články 19 až 24
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a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává subjekt
posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány jeho jménem a na
jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
posuzování shody a každý druh nebo kategorii výrobků, pro něž byl
oznámen, k dispozici potřebné:
a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi
potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;
b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno a
jež zajišťují transparentnost těchto postupů a možnost jejich
reprodukování.
Má zavedenu náležitou politiku a postupy pro rozlišení mezi úkoly,
jež vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími činnostmi;
c) postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního
procesu.
Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s
činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému
potřebnému vybavení nebo zařízení.
7. Pracovníci odpovědní za výkon činností posuzování shody musí
mít:
a) dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny
činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody
oznámen;
b) uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním,
které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;
c) náležité znalosti základních požadavků, příslušných
harmonizovaných norem a příslušných harmonizačních právních
předpisů Unie a příslušných vnitrostátních právních předpisů a
musí jim rozumět;
d) schopnost vypracovávat certifikáty, protokoly a zprávy
prokazující, že byla posouzení provedena.
8. Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho
nejvyššího vedení a pracovníků, kteří posuzování provádějí.
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování
shody, kteří provádějí posuzování, nezávisí na počtu provedených
posouzení ani na výsledcích těchto posouzení.
9. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal členský stát v souladu s
vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování
shody přímo odpovědný sám členský stát.

142
10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat
služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které obdrželi
při plnění svých úkolů podle článků 19 až 24 nebo podle jakéhokoli
ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se provádějí, s
výjimkou styku s příslušnými orgány členského státu, v němž
vykonávají svou činnost. Vlastnická práva jsou chráněna.
Článek 31
Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii
stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich
částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v
článku 30 v rozsahu, v němž se použitelné harmonizované normy
na tyto požadavky vztahují.
3.Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na
organizaci nebo lodní výstroji, které posuzuje.
4.Za subjekt posuzování shody lze považovat subjekt patřící k
32014L0068
hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu zastupujícímu
podniky, jež se podílejí na navrhování, výrobě, dodávání, montáži,
používání nebo údržbě lodní výstroje, kterou tento subjekt
posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence
jakéhokoli střetu zájmů.
5.Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za plnění úkolů posuzování shody nesmějí být osobami,
které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, vlastní,
Čl. 24 odst. 3- používají nebo udržují lodní výstroj, jež je posuzována, ani
10
zplnomocněnými zástupci jakékoli z těchto stran. To nevylučuje
používání posuzovaných výrobků, které jsou nezbytné pro činnost
subjektu posuzování shody, ani používání takových výrobků k
osobním účelům.
6.Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za plnění úkolů posuzování shody se nesmějí přímo
podílet na navrhování, výrobě nebo stavbě, uvádění na trh,
instalaci, používání ani údržbě této lodní výstroje, ani nesmějí
zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí
vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý
úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování
shody, k jejichž vykonávání jsou oznámeni. To platí zejména pro
poradenské služby.
7.Subjekty posuzování shody musí zajistit, aby činnosti jejich
dceřiných společností nebo subdodavatelů neohrožovaly
důvěrnost, objektivitu a nestrannost jejich činností posuzování
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shody.
8.Subjekty posuzování shody a jejich pracovníci vykonávají
činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální
důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v konkrétní
oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům,
zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo
výsledky jejich činností posuzování shody, zejména ze strany osob
nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.
9.Subjekt posuzování shody musí být schopen plnit všechny úkoly
posuzování shody, které mu ukládá tato směrnice a pro něž byl
oznámen, ať již tyto úkoly plní subjekt posuzování shody sám,
nebo jsou plněny jeho jménem a na jeho odpovědnost.
10.Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
posuzování shody a každý druh, kategorii nebo podkategorii lodní
výstroje, pro něž byl oznámen, k dispozici nezbytné:
a)pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi
potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;
b)popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno, aby
byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich
zopakování. Musí mít zavedenu náležitou politiku a postupy pro
rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a
dalšími činnostmi;
c)postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie lodní výstroje a hromadný či sériový způsob výroby.
11.Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s
činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému
potřebnému vybavení a zařízení.
12.Pracovníci odpovědní za provádění činností posuzování shody
musí:
a)mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny
činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody
oznámen;
b)mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním,
které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;
c)mít náležité znalosti příslušných požadavků a zkušebních norem
a příslušných ustanovení právních předpisů EU o harmonizaci a
jejich prováděcích předpisů a rozumět jim;
d)být schopni vypracovávat osvědčení, záznamy, protokoly a
zprávy prokazující, že posouzení byla provedena.
13.Musí být zaručena nestrannost subjektů posuzování shody,
jejich nejvyššího vedení a pracovníků, kteří provádějí posuzování.
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14.Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu
posuzování shody, kteří provádějí posuzování, nesmí záviset na
počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto posouzení.
15.Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s
vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování
shody přímo odpovědný sám členský stát.
16.Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat
služební tajemství, s výjimkou styku s příslušnými orgány
členských států, v nichž vykonávají svou činnost, pokud jde o
veškeré informace, které obdrželi při plnění svých úkolů podle této
směrnice nebo podle jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních
předpisů, kterým se uvedená směrnice provádí. Důvěrné obchodní
informace musí být chráněny.
18.Subjekty posuzování shody musí splňovat požadavky normy EN
ISO/IEC 17065:2012.
19.Subjekty posuzování shody musí zajistit, aby zkušební
laboratoře využívané pro účely posuzování shody splňovaly
požadavky normy EN ISO/IEC 17025:2005
3. Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na
organizaci nebo tlakovém zařízení či sestavě, které posuzuje.
32014L0053
Za tento subjekt může být považován subjekt patřící k
Čl. 26
hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují
podniky zapojené do navrhování, výroby, dodávání, montáže,
používání nebo údržby tlakových zařízení nebo sestav, které tento
subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a
neexistence jakéhokoli střetu zájmů.
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za plnění úkolů posuzování shody nesmějí být
konstruktéry, výrobci, dodavateli, instalatéry, odběrateli, vlastníky,
Čl. 26 odst. 3- uživateli ani servisními osobami tlakových zařízení nebo sestav, jež
10
posuzují, ani zástupci jakékoli z těchto stran. To nevylučuje
používání posuzovaných tlakových zařízení nebo sestav, které jsou
nezbytné pro činnost subjektu posuzování shody, ani používání
takových zařízení k osobním účelům.
Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za plnění úkolů posuzování shody se nesmějí přímo
podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, nabízení na trhu,
instalaci, používání ani údržbě těchto tlakových zařízení nebo
sestav, ani nesmějí zastupovat strany, které se těmito činnostmi
zabývají. Nesmějí vykonávat žádnou činnost, která by mohla
ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k
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činnostem posuzování shody, k jejichž vykonávání jsou oznámeni.
To platí zejména pro poradenské služby.
Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich dceřiných
společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost,
objektivitu a nestrannost jejich činností posuzování shody.
5. Subjekty posuzování shody a jejich pracovníci vykonávají
činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální
důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v konkrétní
oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům,
zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo
výsledky jejich činností posuzování shody, zejména ze strany osob
nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.
6. Subjekt posuzování shody musí být způsobilý plnit všechny
úkoly posuzování shody, které mu ukládají článek 14 nebo článek
15, nebo body 3.1.2 a 3.1.3 přílohy I a pro něž byl oznámen, ať již
tyto úkoly plní subjekt posuzování shody sám, nebo jsou plněny
jeho jménem a na jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
posuzování shody a každý druh nebo kategorii tlakových zařízení,
pro něž byl oznámen, k dispozici nezbytné:
a)pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi
potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;
b)popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno, aby
byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich
zopakování; musí mít zavedenu náležitou politiku a postupy pro
rozlišení mezi úkoly, jež plní jako subjekt posuzování shody, a
dalšími činnostmi;
c)postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního
procesu.
Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s
činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému
potřebnému vybavení nebo zařízení.
7. Pracovníci odpovědní za plnění úkolů posuzování shody musí:
a)mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny
činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody
oznámen;
b)mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním,
které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;
c)mít náležité znalosti základních bezpečnostních požadavků
stanovených v příloze I, příslušných harmonizovaných norem a
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příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a
vnitrostátních právních předpisů a rozumět jim;
d)být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, zprávy a protokoly
prokazující, že posouzení byla provedena.
8. Musí být zaručena nestrannost subjektů posuzování shody,
jejich nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za plnění úkolů
posuzování shody.
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování
shody odpovědných za plnění úkolů posuzování shody nesmí
záviset na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto
posouzení.
9. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s
vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování
shody přímo odpovědný sám členský stát.
10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni
zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace,
které obdrželi při plnění svých úkolů podle článku 14, článku 15
nebo podle bodů 3.1.2 a 3.1.3 přílohy I nebo podle jakéhokoli
ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se uvedená
ustanovení provádějí, s výjimkou styku s příslušnými orgány
členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné
obchodní informace musí být chráněny.

Čl. 27

Článek 26
Předpoklad shody subjektů posuzování shody
Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii
stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich
částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v
článku 24 nebo článku 25 v rozsahu, v němž se harmonizované
normy na tyto požadavky vztahují.
3. Subjekt posuzování shody je třetí stranou nezávislou na
organizaci nebo rádiovém zařízení, které posuzuje.
Za takovýto subjekt lze považovat subjekt patřící k hospodářskému
sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují podniky zapojené
do navrhování, výroby, dodávání, montáže, používání nebo údržby
rádiového zařízení, které tento subjekt posuzuje, pokud je
prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu zájmů.
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody nesmějí být
osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují,
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vlastní, používají nebo udržují rádiová zařízení, jež posuzují, ani
nesmějí být zástupci jakékoli z těchto stran. To nevylučuje
používání posuzovaných rádiových zařízení, která jsou nezbytná
pro činnost subjektu posuzování shody, ani používání takových
rádiových zařízení k osobním účelům.
Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody se nesmějí
přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na
trh, instalaci, používání ani údržbě těchto rádiových zařízení ani
nesmějí zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají.
Nesmějí vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich
nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem
posuzování shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí
zejména pro poradenské služby. Subjekty posuzování shody
zajistí, aby činnosti jejich dceřiných společností nebo
subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost, objektivitu a nestrannost
jeho činností posuzování shody.
5. Subjekty posuzování shody a jejich pracovníci vykonávají
činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální
důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v konkrétní
oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům,
zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo
výsledky jejich činností posuzování shody, zejména ze strany osob
nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.
6. Subjekt posuzování shody musí být schopen vykonávat
všechny úkoly posuzování shody, které tomuto subjektu ukládají
přílohy III a IV a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává
subjekt posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány jeho
jménem a na jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
posuzování shody a každý druh nebo kategorii rádiových zařízení,
pro něž byl oznámen, k dispozici potřebné:
a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi
potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;
b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno,
aby byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich
zopakování; musí mít zavedenou náležitou politiku a postupy pro
rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a
dalšími činnostmi;
c)postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie rádiového zařízení a hromadnou nebo sériovou
povahu výrobního procesu.
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Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s
činnostmi posuzování shody.
7. Pracovníci odpovědní za provádění úkolů posuzování shody
musí:
a) mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny
činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody
oznámen;
b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s
posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto
posuzování provádět;
c) mít náležité znalosti základních požadavků stanovených v
článku 3, příslušných harmonizovaných norem a příslušných
ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a vnitrostátních
právních předpisů a rozumět jim;
d) být schopni vypracovávat certifikáty EU přezkoušení typu nebo
schválení systému kvality, protokoly a zprávy prokazující, že byla
posouzení provedena.
8. Musí být zaručena nestrannost subjektů posuzování shody,
jejich nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za vykonávání
úkolů posuzování shody. Odměňování nejvyššího vedení a
pracovníků subjektu posuzování shody odpovědných za
vykonávání úkolů posuzování shody nezávisí na počtu
provedených posouzení ani na výsledcích těchto posouzení.
9. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za
škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s
vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování
shody přímo odpovědný sám členský stát.
10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni
zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace,
které obdrželi při plnění svých úkolů podle příloh III a IV nebo podle
jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se
uvedené přílohy provádějí, s výjimkou styku s příslušnými orgány
členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné
obchodní informace musí být chráněny.
Článek 27
Předpoklad shody oznámených subjektů
Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii
stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich
částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v
článku 26 v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto

149
požadavky vztahují.
§ 24

§ 24
32014L0029 Čl. 29
(1) Oznámené subjekty provádějí činnosti při posuzování
shody v souladu s postupy posuzování shody stanovenými v
nařízeních vlády nebo v příslušných nařízeních Evropské unie.
Jednají přitom svým jménem a na svoji odpovědnost na základě
smlouvy ), jejímž předmětem jsou činnosti při posuzování shody
nebo kontrola plnění předpokladů, za nichž bylo osvědčení
vydáno. K podstatným náležitostem smlouvy patří též
konkretizace práv a povinností vyplývajících z odstavců 2 až 5.
(2) Posuzování shody se provádí takovým způsobem, aby se
zabránilo neúměrnému zatížení hospodářských subjektů.
Oznámené subjekty při výkonu své činnosti zohlední velikost a
strukturu dotčeného hospodářského subjektu, odvětví, v němž
působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou
nebo sériovou povahu výrobního procesu. Tyto subjekty musí
dodržovat takovou míru přísnosti a úroveň ochrany, aby byl
výrobek v souladu se stanovenými požadavky, nebo s požadavky
příslušného nařízení Evropské unie.
(3) Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce neplní základní
technické požadavky stanovené v nařízení vlády, v příslušném
nařízení Evropské unie, v odpovídajících harmonizovaných
normách nebo v dokumentu, který předepisuje technické
požadavky, které má výrobek, postup nebo služba splňovat pro
prokázání shody, které se na daný výrobek vztahují, vyzve
výrobce, aby přijal nápravná opatření, a osvědčení nevydá.
(4) Pokud v průběhu kontroly plnění předpokladů, za nichž bylo 32014L0034 Čl. 29
vydáno osvědčení, oznámený subjekt zjistí, že výrobek již
nesplňuje požadavky uplatňované při vydání osvědčení, vyzve
výrobce, aby přijal nápravná opatření, a podle povahy a
závažnosti neplnění těchto požadavků může platnost
předmětných osvědčení omezit nebo pozastavit anebo osvědčení
odejmout.
(5) Pokud výrobce nepřijme nápravná opatření nebo pokud tato
opatření nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt omezí
nebo pozastaví platnost předmětných osvědčení anebo
osvědčení odejme.

Článek 29
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s
postupy posuzování shody stanovenými v příloze II.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se
zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů.
Subjekty posuzování shody při výkonu své činnosti řádně zohlední
velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti
dané technologie nádoby a hromadnou nebo sériovou povahu
výrobního procesu.
Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň
ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byla nádoba v souladu s touto
směrnicí.
3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil základní
bezpečnostní požadavky stanovené v příloze I nebo v
odpovídajících harmonizovaných normách nebo jiných technických
specifikacích, vyžaduje po výrobci, aby přijal vhodná nápravná
opatření, a nevydá certifikát shody.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu
oznámený subjekt zjistí, že nádoba již nesplňuje požadavky,
vyžaduje po výrobci, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v
případě nutnosti certifikát pozastaví nebo odejme.
5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají
požadovaný účinek, oznámený subjekt příslušné certifikáty podle
potřeby omezí, pozastaví nebo odejme.
Článek 29
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s
postupy posuzování shody stanovenými v přílohách III až VII a IX.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se
zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů. Subjekty
posuzování shody při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního
procesu.
Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň
ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byl výrobek v souladu
s požadavky této směrnice.
3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil základní
požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze II
nebo v příslušných harmonizovaných normách nebo technických
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32014L0031 Čl. 31

32014L0032 Čl. 36

specifikacích, vyžaduje po výrobci, aby přijal vhodná nápravná
opatření, a nevydá certifikát shody.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu oznámený
subjekt zjistí, že výrobek již nesplňuje požadavky, vyžaduje po
výrobci, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti
certifikát pozastaví nebo odejme.
5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají
požadovaný účinek, oznámený subjekt příslušné certifikáty podle
potřeby omezí, pozastaví nebo odejme.
Článek 31
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s
postupy posuzování shody stanovenými v příloze II.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se
zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů. Subjekty
posuzování shody při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie neautomatických vah a hromadnou nebo sériovou
povahu výrobního procesu.
Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň
ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byly neautomatické váhy v
souladu s touto směrnicí.
3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil základní
požadavky stanovené v příloze I nebo v odpovídajících
harmonizovaných normách nebo jiných technických specifikacích,
vyžaduje po výrobci, aby přijal vhodná nápravná opatření, a
nevydá certifikát shody.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu oznámený
subjekt zjistí, že neautomatické váhy již nesplňují požadavky,
vyžaduje po výrobci, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v
případě nutnosti certifikát pozastaví nebo odejme.
5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají
požadovaný účinek, oznámený subjekt příslušné certifikáty podle
potřeby omezí, pozastaví nebo odejme.
Článek 36
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s
postupy posuzování shody stanovenými v příloze II.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se
zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů. Subjekty
posuzování shody při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a
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32014L0028 Čl. 36

32014L0033 Čl. 32

strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie měřidla a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního
procesu.
Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň
ochrany, jež jsou vyžadovány, aby bylo měřidlo v souladu s touto
směrnicí.
3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil požadavky
stanovené v příloze I a v příslušných zvláštních přílohách pro
jednotlivé druhy měřidla nebo v odpovídajících harmonizovaných
normách, normativních dokumentech nebo jiných technických
specifikacích, vyžaduje po výrobci, aby přijal vhodná nápravná
opatření, a nevydá certifikát shody.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu oznámený
subjekt zjistí, že měřidlo již nesplňuje požadavky, vyžaduje po
výrobci, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti
certifikát pozastaví nebo odejme.
5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají
požadovaný účinek, oznámený subjekt příslušné certifikáty podle
potřeby omezí, pozastaví nebo odejme.
Článek 36
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s
postupy posuzování shody stanovenými v příloze III.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se
zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů. Subjekty
posuzování shody při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního
procesu.
Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň
ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byla výbušnina v souladu s
touto směrnicí.
3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil základní
bezpečnostní požadavky stanovené v příloze II nebo v
odpovídajících harmonizovaných normách nebo jiných technických
specifikacích, vyžaduje po výrobci, aby přijal vhodná nápravná
opatření, a nevydá certifikát shody.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu
oznámený subjekt zjistí, že výbušnina již nesplňuje požadavky,
vyžaduje po výrobci, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v
případě nutnosti certifikát pozastaví nebo odejme.
5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají
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požadovaný účinek, oznámený subjekt příslušné certifikáty podle
potřeby omezí, pozastaví nebo odejme.
Článek 32
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s
postupy posuzování shody stanovenými v článcích 15 a 16.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se
zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů. Oznámené
subjekty při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a strukturu
podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie
výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy a hromadnou či
sériovou povahu výrobního procesu.
Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň
ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byly výtahy nebo bezpečnostní
komponenty pro výtahy v souladu s touto směrnicí.

32014L0030 Čl. 32

3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že dodavatel nebo výrobce
nesplnil základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
stanovené v této směrnici nebo v odpovídajících harmonizovaných
normách nebo jiných technických specifikacích, vyžaduje po
dodavateli nebo výrobci, aby přijal vhodná nápravná opatření, a
nevydá certifikát.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu nebo
případně rozhodnutí o schválení oznámený subjekt zjistí, že výtah
nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy již nesplňuje
požadavky, vyžaduje po dodavateli nebo výrobci, aby přijal vhodná
nápravná opatření, a v případě nutnosti certifikát nebo rozhodnutí o
schválení pozastaví nebo odejme.
5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají
požadovaný účinek, oznámený subjekt příslušné certifikáty nebo
rozhodnutí o schválení podle potřeby omezí, pozastaví nebo
odejme.
Článek 32
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s
postupy posuzování shody stanovenými v příloze III.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se
zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů.
Subjekty posuzování shody při výkonu své činnosti řádně zohlední
velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti
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dané technologie přístroje a hromadnou nebo sériovou povahu
výrobního procesu.
Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň
ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byl přístroj v souladu touto
směrnicí.
3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil základní
požadavky stanovené v příloze I nebo v odpovídajících
harmonizovaných normách nebo jiných technických specifikacích,
vyžaduje, aby výrobce přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá
certifikát.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu
oznámený subjekt zjistí, že přístroj již nesplňuje požadavky,
vyžaduje, aby výrobce přijal vhodná nápravná opatření, a v případě
nutnosti certifikát pozastaví nebo odejme.
5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají
požadovaný účinek, oznámený subjekt příslušné certifikáty podle
potřeby omezí, pozastaví nebo odejme.
Článek 38
1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s
postupy posuzování shody stanovenými v článcích 19 až 24.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se
zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů a soukromých
dovozců. Subjekty posuzování shody při výkonu své činnosti řádně
zohlední velikost a strukturu dotčeného podniku, odvětví, v němž
působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou
nebo sériovou povahu výrobního procesu.
Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň
ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byl výrobek v souladu s touto
směrnicí.
3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce či soukromý dovozce
nesplnili požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1 a v příloze I nebo v
odpovídajících harmonizovaných normách, vyžaduje, aby výrobce
či soukromý dovozce přijali vhodná nápravná opatření, a nevydá
certifikát shody.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu oznámený
subjekt zjistí, že výrobek již nesplňuje požadavky, vyžaduje, aby
výrobce přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti
platnost certifikátu pozastaví nebo certifikát odejme.
5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo nemají
požadovaný účinek, oznámený subjekt certifikáty omezí, pozastaví
jejich platnost nebo je případně odejme.
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Článek 23
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty provádějí nebo zajistí provedení
posuzování shody v souladu s postupy stanovenými v článku 15.
2. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil povinnosti
stanovené v článku 12, vyzve výrobce, aby bezodkladně přijal
vhodná nápravná opatření, a nevydá osvědčení o shodě.
3. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání osvědčení o shodě
oznámený subjekt zjistí, že výrobek již nesplňuje požadavky, vyzve
výrobce, aby bezodkladně přijal vhodná nápravná opatření, a v
případě nutnosti osvědčení pozastaví nebo odejme. Pokud nejsou
nápravná opatření přijata nebo pokud nemají požadovaný účinek,
oznámený subjekt podle potřeby osvědčení omezí, pozastaví nebo
odejme.
Článek 34
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů, zkušeben
uživatelů a uznaných nezávislých organizací
1. Oznámené subjekty, zkušebny uživatelů a uznané nezávislé
organizace provádějí posuzování shody v souladu s úkoly
týkajícími se posuzování shody stanovenými v článku 14, článku
15, článku 16 nebo v bodech 3.1.2 a 3.1.3 přílohy I.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se
zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů.
Subjekty posuzování shody při výkonu své činnosti řádně zohlední
velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti
dané technologie tlakového zařízení nebo sestavy a hromadnou
nebo sériovou povahu výrobního procesu.
32014L0053 Čl. 34

Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň
ochrany, jež jsou vyžadovány, aby bylo tlakové zařízení v souladu
s požadavky této směrnice.
3. Pokud subjekt posuzování shody zjistí, že výrobce nesplnil
základní bezpečnostní požadavky stanovené v příloze I nebo
odpovídající harmonizované normy nebo jiné technické
specifikace, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a
nevydá certifikát shody.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu subjekt
posuzování shody zjistí, že tlakové zařízení již nesplňuje
požadavky, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a
v případě nutnosti certifikát pozastaví nebo odejme.
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5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají
požadovaný účinek, subjekt posuzování shody podle potřeby
omezí, pozastaví nebo odejme příslušné certifikáty.
Článek 34
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s
postupy posuzování shody stanovenými v přílohách III a IV.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se
zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů. Subjekty
posuzování shody při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a
strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané
technologie rádiového zařízení a hromadnou nebo sériovou
povahu výrobního procesu.
Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň
ochrany, jež jsou vyžadovány, aby bylo rádiové zařízení v souladu
s touto směrnicí.
3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil základní
požadavky stanovené v článku 3 nebo v odpovídajících
harmonizovaných normách nebo jiných technických specifikacích,
vyžaduje, aby výrobce přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá
certifikát EU přezkoušení typu nebo schválení systému kvality.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu EU
přezkoušení typu nebo schválení systému kvality oznámený
subjekt zjistí, že rádiové zařízení již nesplňuje požadavky,
vyžaduje, aby výrobce přijal vhodná nápravná opatření, a v případě
nutnosti certifikát EU přezkoušení typu nebo schválení systému
kvality pozastaví nebo odejme.

§ 25

§ 25
32014L0029 Čl. 23
(1) Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly subdodavateli,
zajistí, aby subdodavatel splňoval požadavky odpovídající
požadavkům na oznámené subjekty, a informuje o tom Úřad.
(2) Oznámený subjekt nese plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli bez ohledu na to, kde jsou usazeni.
(3) Úkoly lze zadat subdodavateli pouze se souhlasem osoby,
která o provedení činností spojených s posuzováním shody
oznámený subjekt požádala.
(4) Oznámený subjekt uchovává a na vyžádání poskytuje Úřadu

5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají
požadovaný účinek, oznámený subjekt podle potřeby omezí,
pozastaví nebo odejme jakékoli certifikáty EU přezkoušení typu
nebo schválení systému kvality.
Článek 23
Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání subdodávek
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se
posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí,
aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky
stanovené v článku 21, a informuje o tom oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu
na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti
usazeni.
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příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele
a činností provedených subdodavatelem.

32014L0034 Čl. 23

32014L0031 Čl. 25

32014L0032 Čl. 29

3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti
pouze se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího
orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací
subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené
subdodavatelem nebo dceřinou společností podle bodu 3.2 přílohy
I a podle přílohy II.
Článek 23
Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání subdodávek
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se
posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí,
aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky
stanovené v článku 21, a informuje o tom oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu
na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti
usazeni.
3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti pouze
se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího
orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací
subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené
subdodavatelem nebo dceřinou společností podle příloh III až VII a
IX.
Článek 25
Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání subdodávek
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se
posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí,
aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky
stanovené v článku 23, a informuje o tom oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu
na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti
usazeni.
3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti pouze
se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího
orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací
subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené
subdodavatelem nebo dceřinou společností podle přílohy II.

157

32014L0028 Čl. 30

32014L0033 Čl. 26

Článek 29
Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání subdodávek
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se
posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí,
aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky
stanovené v článku 27, a informuje o tom oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu
na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti
usazeni.
3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti pouze
se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího
orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací
subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené
subdodavatelem nebo dceřinou společností podle přílohy II.
Článek 30
Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání subdodávek
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se
posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí,
aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky
stanovené v článku 28, a informuje o tom oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu
na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti
usazeni.
3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti
pouze se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího
orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací
subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené
subdodavatelem nebo dceřinou společností podle přílohy III.
Článek 26
Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání subdodávek
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se
posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí,
aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky
stanovené v článku 24, a informuje o tom oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu
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na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti
usazeni.
32014L0030 Čl. 26

32013L0053 Čl. 32

32014L0090 Čl. 20

3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti
pouze se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího
orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací
subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené
subdodavatelem nebo dceřinou společností podle příloh IV až XII.
Článek 26
Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání subdodávek
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se
posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí,
aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky
stanovené v článku 24, a informuje o tom oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu
na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti
usazeni.
3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti
pouze se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího
orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací
subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené
subdodavatelem nebo dceřinou společností podle přílohy III.
Článek 32
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se
posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí,
aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky
stanovené v článku 30, a informuje o tom oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu
na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti
usazeni.
3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti pouze
se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího
orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací
subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené
subdodavatelem nebo dceřinou společností podle článků 19 až 24
Článek 20

159

32014L0068 Čl. 27

Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání subdodávek
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se
posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí,
aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky
stanovené v příloze III, a informuje o tom oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu
na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti
usazeni.
3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti
pouze se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího
orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikace
subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené
subdodavatelem nebo dceřinou společností podle této směrnice.
Článek 27
Dceřiné společnosti subjektů posuzování shody a zadávání
subdodávek
1. Pokud oznámený subjekt, zkušebna uživatele nebo uznaná
nezávislá organizace zadá konkrétní úkoly týkající se posuzování
shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí, aby
subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky
stanovené v článku 24 nebo článku 25, a informuje o tom
oznamující orgán.

32014L0053 Čl. 28

2. Oznámené subjekty, zkušebny uživatelů a uznané nezávislé
organizace nesou plnou odpovědnost za úkoly provedené
subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu na to, kde
jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti usazeni.
3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti
pouze se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty, zkušebny uživatelů a uznané nezávislé
organizace uchovávají pro potřebu oznamujícího orgánu příslušné
doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo
dceřiné společnosti a práce provedené subdodavatelem nebo
dceřinou společností podle článku 14, článku 15, článku 16 nebo
bodů 3.1.2 a 3.1.3 přílohy I.
Článek 28
Dceřiné společnosti oznámených subjektů a zadávání subdodávek
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se
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§ 26

§ 26
32014L0029
(1) Oznámený subjekt informuje Úřad
a) o veškerých zamítnutích, omezeních, pozastaveních nebo
odejmutích osvědčení,
b) o všech okolnostech majících vliv na rozsah a podmínky
oznámení,
c) o všech žádostech o informace o provedených činnostech
posuzování shody, které obdržel od orgánů dozoru nad trhem,
d) na vyžádání o činnostech posuzování shody provedených v
rámci rozsahu jejich oznámení a o jakýchkoli jiných provedených
činnostech.
(2) Oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným
subjektům včetně oznámených subjektů v jiných členských
státech Evropské Unie, které provádějí obdobné činnosti
posuzování shody a zabývají se stejnými výrobky, příslušné
informace o otázkách týkajících se negativních výsledků
posuzování shody, a na požádání i informace o otázkách
týkajících se pozitivních výsledků posuzování shody.
(3) Oznámený subjekt je povinen podílet se na normalizačních
činnostech vztahujících se k rozsahu jeho oznámení a na
činnostech koordinačních skupin oznámených subjektů zřízených
podle harmonizačních předpisů Evropské unie nebo podle
příslušných nařízení Evropské unie nebo zajistit, aby byli jeho
zaměstnanci o těchto činnostech informováni, a je povinen řídit
se rozhodnutími a dokumenty, které jsou výsledkem práce této 32014L0034
skupiny.

Čl. 31

Čl. 21 odst.
11

Čl. 31

posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí,
aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky
stanovené v článku 26, a informuje o tom oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu
na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti
usazeni.
3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti
pouze se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího
orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací
subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené
subdodavatelem nebo dceřinou společností podle příloh III a IV.
Článek 31
Informační povinnost oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:
a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí
certifikátu;
b) o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo podmínky
oznámení;
c) o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody,
kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;
d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v
působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti,
včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.
2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům
oznámeným podle této směrnice, které vykonávají obdobné
činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými nádobami,
příslušné informace o otázkách týkajících se negativních, a na
požádání i pozitivních výsledků posuzování shody.
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny
oznámených subjektů zřízené podle příslušných harmonizačních
právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody o těchto
činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty,
které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem
práce této skupiny.
Článek 31
Informační povinnost oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:
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Čl. 21 odst.
11

32014L0031
Čl. 33

Čl. 23 odst.
11

a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí
certifikátu;
b) o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo podmínky
oznámení;
c) o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody,
kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;
d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v
působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti,
včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.
2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným
podle této směrnice, které vykonávají obdobné činnosti posuzování
shody a zabývají se stejnými výrobky, příslušné informace o
otázkách týkajících se negativních, a na požádání i pozitivních
výsledků posuzování shody.
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny
oznámených subjektů zřízené podle příslušných harmonizačních
právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody o těchto
činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty,
které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem
práce této skupiny.
Článek 33
Informační povinnost oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:
a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí
certifikátu;
b) o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo podmínky
oznámení;
c) o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody,
kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;
d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v
působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti,
včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.
2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným
podle této směrnice, které vykonávají obdobné činnosti posuzování
shody a zabývají se stejnými neautomatickými vahami, příslušné
informace o otázkách týkajících se negativních, a na požádání i
pozitivních výsledků posuzování shody.
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32014L0032
Čl. 38

Čl. 27 odst.
11

32014L0028

Čl. 38

Článek 23
Požadavky na oznámené subjekty
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny
oznámených subjektů zřízené podle příslušných harmonizačních
právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci
odpovědní za provádění úkolů posuzování shody o těchto
činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty,
které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem
práce této skupiny.
Článek 38
Informační povinnost oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:
a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí
certifikátu;
b) o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo podmínky
oznámení;
c) o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody,
kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;
d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v
působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti,
včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.
2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným
podle této směrnice, které vykonávají obdobné činnosti posuzování
shody a zabývají se stejnými měřidly, příslušné informace o
otázkách týkajících se negativních, a na požádání pozitivních
výsledků posuzování shody.
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny
oznámených subjektů zřízené podle příslušných harmonizačních
právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci
odpovědní za provádění úkolů posuzování shody o těchto
činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty,
které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem
práce této skupiny.
Článek 38
Informační povinnost oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:
a)o každém zamítnutí, omezení, pozastavení platnosti nebo odnětí
certifikátu;
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Čl. 28 odst.
11
32014L0033

Čl. 34

b)o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo podmínky
oznámení;
c)o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody,
kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;
d)na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v
působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti,
včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.
2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům
oznámeným podle této směrnice, které vykonávají obdobné
činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými výbušninami,
příslušné informace o otázkách týkajících se negativních, a na
požádání i pozitivních výsledků posuzování shody.
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny
oznámených subjektů zřízené podle příslušných harmonizačních
právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody o těchto
činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty,
které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem
práce této skupiny.
Článek 34
Informační povinnost oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:

Čl. 24 odst.
11
32014L0030

a)

o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí
certifikátu nebo rozhodnutí o schválení;

b)

o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo
podmínky oznámení;

c)

o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody,
kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;

d)

na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v
působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané
činnosti, včetně přeshraničních činností a zadávání
subdodávek.

2. Oznámené
subjekty
poskytnou
ostatním
subjektům
oznámeným podle této směrnice, které vykonávají obdobné
činnosti posuzování shody v souvislosti se stejným typem výtahů
nebo se stejnými bezpečnostními komponentami pro výtahy,
příslušné informace o otázkách týkajících se negativních, a na
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požádání i pozitivních výsledků posuzování shody.
Čl. 34

Čl. 24 odst.
11
32013L0053

Čl. 40

11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a činnostech koordinační skupiny
oznámených subjektů pro výtahy zřízené podle článku 36 nebo
zajistí, aby byli jejich pracovníci odpovědní za provádění úkolů
posuzování shody o těchto činnostech informováni. Subjekty
posuzování shody se řídí rozhodnutími a jinými dokumenty, které
mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem práce
této skupiny.
Článek 34
Informační povinnost oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:
a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí
certifikátu;
b) o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo podmínky
oznámení;
c) o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody,
kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;
d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v
působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti,
včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.
2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům
oznámeným podle této směrnice, které vykonávají obdobné
činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými nádobami,
příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a na
požádání i pozitivních výsledků posuzování shody.
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny
oznámených subjektů zřízené podle příslušných harmonizačních
právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci
odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody o těchto
činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty,
které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem
práce této skupiny.

32014L0090 Čl. 30 odst.

Článek 40
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:
a) o všech zamítnutích, omezeních, pozastaveních nebo odnětích
certifikátu;
b) o všech okolnostech majících vliv na rozsah a podmínky
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11

Čl. 24

oznámení;
c) o všech žádostech o informace o činnostech posuzování shody,
které obdržely od orgánů dozoru nad trhem;
d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v rámci
působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti,
včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.
2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným
podle této směrnice, které provádějí obdobné činnosti posuzování
shody týkající se stejných výrobků, příslušné informace o otázkách
týkajících se negativních a na vyžádání i pozitivních výsledků
posuzování shody.
Článek 30
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny
oznámeného subjektu zřízené podle článku 42 nebo zajistí, aby
byli jejich pracovníci, kteří provádějí posuzování, o těchto
činnostech informováni, a jakožto všeobecné pokyny používají
správní rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem práce této
skupiny.

Článek 24
Informační povinnost oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:
a)o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí
32014L0068 Příloha 3 bod osvědčení o shodě;
17
b)o všech okolnostech majících vliv na působnost a podmínky
oznámení;
c)o každé žádosti o informace týkající se činností posuzování
shody, kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;
d)na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v rámci
působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti,
včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.
2. Oznámené subjekty poskytnou Komisi a členským státům na
Čl. 36
jejich žádost příslušné informace o otázkách týkajících se
negativních i pozitivních výsledků posuzování shody. Oznámené
subjekty poskytnou ostatním oznámeným subjektům, které
vykonávají činnosti posuzování shody týkající se stejných výrobků,
informace týkající se negativních a na vyžádání i pozitivních
výsledků posuzování shody.
17.Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny
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oznámených subjektů zřízené podle této směrnice nebo zajistí, aby
byli jejich pracovníci provádějící posuzování o těchto činnostech
informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty, které mají
povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem práce této
skupiny.
Článek 36
Informační povinnost oznámených subjektů, uznaných nezávislých
organizací a zkušeben uživatelů
1. Oznámené subjekty, uznané nezávislé organizace a zkušebny
uživatelů informují oznamující orgán:
32014L0053
Čl. 24 odst.
11

a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí
certifikátu;
b) o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo podmínky
oznámení;
c) o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody,
kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;

Čl. 36

d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v rámci
působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti,
včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.
2. Oznámené subjekty, uznané nezávislé organizace a zkušebny
uživatelů poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle této
směrnice, které vykonávají obdobné činnosti posuzování shody a
zabývají se stejnými tlakovými zařízeními, příslušné informace o
otázkách týkajících se negativních, a na požádání i pozitivních
výsledků posuzování shody.
Článek 24
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny
oznámených subjektů zřízené podle příslušných harmonizačních
právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci
odpovědní za plnění úkolů posuzování shody o těchto činnostech
informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty, které mají
povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem práce této
skupiny
Článek 36
Informační povinnost oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:
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Čl. 26 odst.
11

§ 28

§ 28
32014L0033 Čl. 2
(1) Pro účely posuzování shody výtahů a bezpečnostních
komponent pro výtahy se rozumí
a) výtahem zdvihací zařízení obsluhující různé úrovně s nosnou
částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná
od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, nebo zdvihací
zařízení s určenou dráhou pohybu, i když se nepohybují mezi
pevnými vodítky,
b) dodavatelem osoba, která je odpovědná za návrh, výrobu,
instalaci a uvedení výtahu na trh,
c) dodáním na trh dodání bezpečnostní komponenty pro výtahy k
distribuci nebo použití na trhu Evropské unie v rámci obchodní
činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně,
d) uvedením na trh
1. první dodání bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh,

a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí
certifikátu EU přezkoušení typu nebo schválení systému kvality v
souladu s požadavky stanovenými v přílohách III a IV;
b) o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo podmínky
oznámení;
c) o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody,
kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;
d)na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v rámci
působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti,
včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.
2. Oznámené subjekty poskytnou v souladu s požadavky
stanovenými v přílohách III a IV ostatním subjektům oznámeným
podle této směrnice, které vykonávají obdobné činnosti posuzování
shody a zabývají se stejnými kategoriemi rádiových zařízení,
příslušné informace o otázkách týkajících se negativních, a na
požádání i pozitivních výsledků posuzování shody.
3. Oznámené subjekty plní informační povinnosti podle příloh III a
IV.
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech, regulačních činnostech v oblasti
rádiových zařízení a plánování kmitočtů a činnostech koordinační
skupiny oznámených subjektů zřízené podle příslušných
harmonizačních právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jejich
pracovníci odpovědní za vykonávání úkolů posuzování shody o
těchto činnostech informováni, a jakožto všeobecné pokyny
používají správní rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem
práce této skupiny.
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
1)„výtahem“ zdvihací zařízení obsluhující různé úrovně s nosnou
částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od
vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, nebo zdvihací zařízení s
určenou dráhou pohybu, i když se nepohybují mezi pevnými
vodítky;
4)„dodáním na trh“ dodání bezpečnostní komponenty pro výtahy k
distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už
za úplatu, nebo bezplatně;
5)„uvedením na trh“
— první dodání bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh nebo
— dodání výtahu k použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti,
ať už za úplatu, nebo bezplatně;

168

§ 29

nebo
2. dodání výtahu k použití na trhu Evropské unie v rámci
obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně,
e) výrobcem osoba, která vyrábí bezpečnostní komponentu pro
výtahy nebo si nechává bezpečnostní komponentu pro výtahy
navrhnout nebo vyrobit a tuto komponentu uvádí na trh pod svým
jménem nebo ochrannou známkou,
f) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v Evropské unii,
která byla písemně pověřena dodavatelem nebo výrobcem, aby
jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů,
g) dovozcem osoba usazená v Evropské unii, která uvádí na trh
Evropské unie bezpečnostní komponentu pro výtahy ze třetí
země,
h) distributorem osoba v dodavatelském řetězci, jiná než výrobce
či dovozce, která dodává bezpečnostní komponentu pro výtahy
na trh,
i) hospodářskými subjekty dodavatel, výrobce, zplnomocněný
zástupce, dovozce a distributor,
j) stažením a stažením z oběhu v souvislosti s výtahem jakékoli
opatření, jehož cílem je demontáž a bezpečná likvidace výtahu, a
v souvislosti s bezpečnostní komponentou pro výtahy jakékoli
opatření, jehož cílem je navrácení bezpečnostní komponenty pro
výtahy, která byla již zpřístupněna dodavateli nebo konečnému
uživateli,
k) stažením z trhu opatření, jehož cílem je zabránit, aby byla
bezpečnostní komponenta pro výtahy, která se již nachází v
distribučním řetězci, dodána na trh.
§ 29
32014L0033 Čl. 7
(1) Při uvádění výtahu na trh dodavatel
a) zajistí, aby tento výtah byl navržen, vyroben, nainstalován a
vyzkoušen v souladu se základními technickými požadavky na
ochranu zdraví a bezpečnost,
b) vypracuje technickou dokumentaci a provede nebo nechá
provést příslušný postup posuzování shody,
c) v případě, že byl soulad výtahu s příslušnými základními
požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost takovým postupem
prokázán, vypracuje EU prohlášení o shodě, zajistí, aby bylo
přiloženo k výtahu, a umístí označení CE,
d) uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě a
případně rozhodnutí o schválení po dobu 10 let od uvedení
výtahu na trh,
e) v případě, že je to vhodné vzhledem k rizikům, která výtah
představuje, provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti

6)„dodavatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná
za návrh, výrobu, instalaci a uvedení výtahu na trh;
7)„výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí
bezpečnostní komponentu pro výtahy nebo si nechává
bezpečnostní komponentu pro výtahy navrhnout nebo vyrobit a tuto
komponentu uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou
známkou;
8)„zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena dodavatelem nebo
výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
9)„dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která
uvádí na trh Unie bezpečnostní komponentu pro výtahy ze třetí
země;
10)„distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském
řetězci, jiná než výrobce či dovozce, která dodává bezpečnostní
komponentu pro výtahy na trh;
11)„hospodářskými subjekty“ dodavatel, výrobce, zplnomocněný
zástupce, dovozce a distributor;
18)„stažením“ a „stažením z oběhu“ v souvislosti s výtahem
jakékoli opatření, jehož cílem je demontáž a bezpečná likvidace
výtahu, a v souvislosti s bezpečnostní komponentou pro výtahy
jakékoli opatření, jehož cílem je navrácení bezpečnostní
komponenty pro výtahy, která byla již zpřístupněna dodavateli nebo
konečnému uživateli;
19)„stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byla
bezpečnostní komponenta pro výtahy, která se již nachází v
distribučním řetězci, dodána na trh;
Článek 7
Povinnosti dodavatelů
1. Při uvádění výtahu na trh dodavatelé zajistí, aby tento výtah byl
navržen, vyroben, nainstalován a vyzkoušen v souladu se
základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
stanovenými v příloze I.
2. Dodavatelé vypracují technickou dokumentaci a provedou nebo
nechají provést příslušný postup posuzování shody uvedený v
článku 16.
Byl-li soulad výtahu s příslušnými základními požadavky na
ochranu zdraví a bezpečnost takovým postupem prokázán,
vypracuje dodavatel EU prohlášení o shodě, zajistí, aby bylo
přiloženo k výtahu, a umístí označení CE.
3. Dodavatel uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o
shodě a případně rozhodnutí o schválení po dobu deseti let od
uvedení výtahu na trh.
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§ 30

§ 31

spotřebitelů šetření a v případě potřeby vede knihu stížností a
nevyhovujících výtahů,
f) zajistí, aby bylo na výtahu uvedeno číslo typu či série nebo
sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jeho identifikaci,
g) uvede na výtahu své jméno nebo zapsanou ochrannou
známku a doručovací adresu, na níž jej lze kontaktovat; adresa
musí obsahovat jediné místo, na kterém lze dodavatele
kontaktovat; kontaktní údaje se uvádějí v českém jazyce,
h) zajistí, aby byl k výtahu přiložen návod v českém jazyce; tento
návod a jakákoli další označení musí být jasné a srozumitelné.
(2) Dodavatel, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že
výtah, který uvedl na trh, není ve shodě s technickými požadavky
stanovenými nařízením vlády, přijmou okamžitě nápravná
opatření, jež jsou nezbytná k uvedení tohoto výtahu do shody.
Dále, pokud výtah představuje riziko, dodavatel o tom informuje
neprodleně orgán dozoru nebo příslušný orgán jiného členského
státu Evropské unie, v němž výtah uvedl na trh, a uvede
podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných
opatřeních.
(3) Dodavatel je oprávněn jmenovat svého zplnomocněného
zástupce.
(4) Dodavatel poskytne orgánu dozoru nebo příslušnému orgánu
jiného členského státu Evropské unie na základě jeho
odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v
papírové nebo elektronické podobě, které jsou nezbytné k
prokázání shody výtahu s technickými požadavky stanovenými
nařízením vlády, a to v českém jazyce.
(5) Dodavatel je povinen spolupracovat s orgánem podle
odstavce 4 na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit
rizika vyvolaná výtahy, které uvedl na trh.
(6) Identifikační číslo oznámeného subjektu, připojovaného k
označení CE podle § 15 odst. 3, může podle pokynů
oznámeného subjektu připojit na výtah rovněž dodavatel nebo
jeho zplnomocněný zástupce.
§ 30
32014L0033 Čl. 6 odst. 1
Stavebník a dodavatel si vzájemně poskytují potřebné informace
a činí odpovídající kroky k tomu, aby zajistili řádný provoz a
bezpečné používání výtahu.
§ 31
Pro účely posuzování shody pevných instalací z hlediska
elektromagnetické kompatibility se rozumí

32014L0030 Čl. 3

4. Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která výtah představuje,
provádějí dodavatelé za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti
spotřebitelů šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností a
nevyhovujících výtahů.
5. Dodavatelé zajistí, aby bylo na výtazích uvedeno číslo typu či
série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich
identifikaci.
6. Dodavatelé uvedou na výtahu své jméno, zapsaný obchodní
název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na
níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém
lze dodavatele kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce
snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru
nad trhem.
7. Dodavatelé zajistí, aby byl k výtahu přiložen návod podle bodu
6.2 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům,
který určí členský stát, v němž je výtah uveden na trh. Tento návod
a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno
pochopitelné.
8. Dodavatelé, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že
výtah, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou
okamžitě nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení tohoto
výtahu do shody. Dále, pokud výtah představuje riziko, informují o
tom dodavatelé neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských
států, v nichž výtah uvedli na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o
nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
9. Dodavatelé poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které jsou
nezbytné k prokázání shody výtahu s touto směrnicí, a to v jazyce
snadno srozumitelném tomuto orgánu.
Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž
cílem je vyloučit rizika vyvolaná výtahy, které uvedli na trh.
Článek 6
Budovy nebo stavby, ve kterých jsou nainstalovány výtahy
1. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby si osoba
odpovědná za realizaci budov nebo staveb a dodavatel vzájemně
poskytovali potřebné informace a podnikali odpovídající kroky k
tomu, aby zajistili řádný provoz a bezpečné používání výtahu.
Článek 3
Definice
1. Pro účely této směrnice se rozumí:
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§ 32

§ 33

a) přístrojem hotový přístroj nebo sestava přístrojů dodávaná na
2)„přístrojem“ hotový přístroj nebo sestava přístrojů dodávaná na
trh jako samostatný funkční celek určený pro konečného
trh jako samostatný funkční celek určený pro konečného uživatele,
uživatele, který může být zdrojem elektromagnetického rušení
který může být zdrojem elektromagnetického rušení nebo na jehož
nebo na jehož provoz může mít elektromagnetické rušení vliv,
provoz může mít elektromagnetické rušení vliv;
b) pevnou instalací určitá sestava několika druhů přístrojů,
3)„pevnou instalací“ určitá sestava několika druhů přístrojů,
případně prostředků, jež jsou zkompletovány, instalovány a
případně prostředků, jež jsou zkompletovány, instalovány a určeny
určeny k trvalému používání na předem daném místě.
k trvalému používání na předem daném místě;
§ 32
32014L0030 Čl. 19 odst. 2,
Článek 19
(1) V případě, že se u pevné instalace projeví známky nesouladu
3
Pevné instalace
se základními požadavky stanovenými nařízením vlády, zajišťuje
2. Projeví-li se u pevné instalace známky nesouladu, zejména
provozovatel pevné instalace nebo jím pověřená osoba
jsou-li stížnosti na rušení způsobované instalací, mohou příslušné
posouzení shody pevné instalace v souladu s těmito požadavky
orgány daného členského státu požadovat důkaz souladu pevné
nařízení vlády.
instalace a případně přistoupit k prověření.
(2) Shodu pevné instalace se základními požadavky zajišťuje
Je-li zjištěn nesoulad, uloží příslušné orgány vhodná opatření k
provozovatel pevné instalace.
uvedení pevné instalace do souladu se základními požadavky
stanovenými v příloze I.
3. Členské státy vypracují nezbytná ustanovení pro zjištění osoby
nebo osob odpovědných za uvedení pevné instalace do souladu s
příslušnými základními požadavky.
§ 33
32013L0053 Čl. 3
Článek 3
Pro účely posuzování shody rekreačních plavidel a vodních
Definice
skútrů se rozumí
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) rekreačním plavidlem plavidlo jakéhokoliv typu určené pro
2)„rekreačním plavidlem“ plavidlo jakéhokoli druhu kromě vodních
sportovní nebo rekreační účely s délkou trupu od 2,5 m do 24 m
skútrů, jež je určeno pro sportovní a rekreační účely, o délce trupu
bez ohledu na druh pohonu, s výjimkou vodních skútrů,
od 2,5 m do 24 m, bez ohledu na druh pohonu;
b) vodním skútrem plavidlo o délce menší než 4 m, používající
3)„vodním skútrem“ plavidlo určené pro sportovní a rekreační
jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním
trénink, o délce trupu menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj
systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou nebo
pohonu hnací motor s hydroreaktivním systémem a navržené tak,
osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj,
aby bylo ovládáno osobou nebo osobami vsedě, vestoje nebo
c) hnacím motorem vznětový nebo zážehový spalovací motor
vkleče na trupu, nikoli uvnitř něho;
používaný přímo nebo nepřímo k hnacím účelům,
5)„hnacím motorem“ vznětový nebo zážehový spalovací motor
d) větší úpravou hnacího motoru taková úprava, která zvyšuje
používaný přímo nebo nepřímo k hnacím účelům;
jmenovitý výkon motoru o více než 15 % nebo v jejímž důsledku
6)„větší úpravou motoru“ úprava hnacího motoru, která by mohla
mohou být překročeny stanovené požadavky na mezní hodnoty
způsobit, že motor překročí mezní hodnoty emisí uvedené v části B
emisí,
přílohy I, nebo zvyšuje jmenovitý výkon motoru o více než 15 %;
e) větší úpravou plavidla taková úprava, při které dochází ke
7)„větší úpravou plavidla“ úprava plavidla, která mění druh pohonu
změně druhu pohonu plavidla, větší úpravě hnacího motoru
plavidla, zahrnuje větší úpravu motoru nebo mění plavidlo do té
plavidla nebo která může ohrozit soulad se stanovenými
míry, že existuje možnost, že plavidlo již nebude splňovat příslušné
požadavky,
zásadní požadavky bezpečnosti a ochrany životního prostředí
f) uvedením do provozu první použití výrobku konečným
stanovené v této směrnici;
uživatelem v členském státu Evropské unie,
13)„uvedením do provozu“ první použití výrobku, na nějž se
g) soukromým dovozcem osoba usazená v Evropské unii, která
vztahuje tato směrnice, koncovým uživatelem v Unii;
pro vlastní potřebu a v rámci své neobchodní činnosti doveze
17)„soukromým dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená
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výrobek ze třetí země do členského státu Evropské unie.
§ 34

§ 35

v Unii, která v rámci neobchodní činnosti doveze do Unie výrobek
ze třetí země za účelem jeho uvedení do provozu pro vlastní
potřebu
§ 34
32013L0053 Čl. 4 odst. 1 1. Výrobky uvedené v čl. 2 odst. 1 mohou být dodány na trh nebo
(1) Výrobek smí být uveden do provozu, pokud splňuje stanovené
uvedeny do provozu pouze v případě, že neohrožují zdraví a
požadavky, byla u něj posouzena shoda a je udržován a užíván
bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, jsou-li správně
způsobem neohrožujícím jeho soulad se stanovenými
udržovány a používány v souladu s určeným účelem, a pouze pod
požadavky, jde-li o
podmínkou, že splňují platné základní požadavky stanovené v
a) rekreační plavidlo nebo vodní skútr (dále jen „plavidlo“),
příloze I.
b) součást plavidla a
Čl. 18 odst. 2,
c) hnací motor.
3
2. Označení CE se připojí před uvedením výrobku na trh nebo do
(2) Výrobek, který je plavidlem nebo hnacím motorem a na němž
provozu. Za označením CE a identifikačním číslem uvedeným v
byla provedena větší úprava, smí být uveden na trh nebo do
odstavci 3 může následovat piktogram nebo jakákoli jiná značka
provozu po provedení takové úpravy, pokud u něj byla opětovně
označující zvláštní riziko nebo použití
posouzena shoda. Provedení příslušného postupu posuzování
shody stanoveného nařízením vlády zajistí osoba, která po
3. Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného
provedení úpravy uvádí výrobek na trh nebo do provozu.
subjektu, je-li tento subjekt zapojen do kontrolní fáze výroby nebo
(3) U plavidla, které se stane výrobkem určeným nařízením vlády
do posouzení po zhotovení.
k posuzování shody změnou účelu svého využití nebo uvedením
Identifikační číslo oznámeného subjektu připojí sám subjekt nebo
na trh před uplynutím doby stanovené nařízením vlády, zajistí
je připojí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný
provedení příslušného postupu posuzování shody stanoveného
zástupce či osoba uvedená v čl. 19 odst. 2, 3 nebo 4.
nařízením vlády osoba, která uvádí výrobek na trh nebo do
provozu.
Čl. 19 odst. 3, 3. Osoba, která uvádí hnací motor nebo plavidlo po větší úpravě na
(4) U výrobku, který je plavidlem, jeho součástí nebo hnacím
4
trh nebo do provozu, nebo osoba, která mění určený účel plavidla,
motorem, je uváděn do provozu soukromým dovozcem a u nějž
na něž se nevztahuje tato směrnice, takovým způsobem, že
nebyla posouzena shoda výrobcem, zajistí provedení příslušného
plavidlo poté spadá do její působnosti, použije před uvedením
postupu posuzování shody stanoveného nařízením vlády
výrobku na trh nebo do provozu postup stanovený v článku 23.
soukromý dovozce.
4. Osoba, která uvádí na trh plavidlo vyrobené pro vlastní potřebu
(5) Osoby podle odstavců 2 až 4 umístí na výrobek před jeho
před uplynutím pětiletého období uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. a)
uvedením na trh nebo do provozu označení CE. Oznámený
bodě vii), použije před uvedením výrobku na trh postup stanovený
subjekt, který provedl posouzení shody, připojí k označení CE
v článku 23.
své identifikační číslo, popřípadě ho podle jeho pokynů připojí
osoba podle odstavců 2 až 4.
Čl. 23
Posuzování po zhotovení uvedené v čl. 19 odst. 2, 3 a 4 se provádí
podle přílohy V.
§ 35
32013L0053 Čl. 12
1. Pokud výrobce neplní povinnosti týkající se shody výrobku s
(1) U výrobku, který je plavidlem, jeho součástí nebo hnacím
touto směrnicí, soukromý dovozce před uvedením výrobku do
motorem, soukromý dovozce před uvedením do provozu
provozu zajistí, aby byl výrobek navržen a vyroben v souladu s
a) zajistí splnění požadavků podle § 6 odst. 1 věty první, § 6 odst.
požadavky čl. 4 odst. 1 a přílohy I a povinnosti výrobce stanovené
2 a 3 věty třetí a § 6 odst. 6, nesplnil-li je výrobce,
v čl. 7 odst. 2, 3, 7 a 9 splní nebo nechá splnit.
b) zajistí uvedení názvu a adresy sídla oznámeného subjektu,
2. Není-li požadovaná technická dokumentace dostupná u výrobce,
který provedl posouzení shody, na výrobku a
nechá ji soukromý dovozce vyhotovit s využitím příslušných
c) vypracuje EU prohlášení o shodě v českém jazyce.
odborných znalostí.
(2) Soukromý dovozce je povinen po dobu stanovenou v nařízení
3. Soukromý dovozce zajistí, aby byly na výrobku uvedeny název a
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vlády na požádání příslušných orgánů dozoru identifikovat
hospodářský subjekt, který mu výrobek dodal.

adresa oznámeného subjektu, který provedl posouzení shody
výrobku.
Čl. 13 odst. 2

§ 36

§ 37

§ 38

2. Soukromí dovozci na žádost orgánů dozoru nad trhem
identifikují hospodářský subjekt, který jim výrobek dodal.
Soukromí dovozci musí být schopni poskytnout informace uvedené
v prvním pododstavci po dobu 10 let poté, co jim byl výrobek
dodán.
§ 36
32013L0053 Čl. 38 odst. 2, 2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se
(1) Úřad přidělí identifikační kód oznámenému subjektu
3
zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů a soukromých
oprávněnému provádět posuzování shody podle § 34 odst. 2 až
dovozců. Subjekty posuzování shody při výkonu své činnosti řádně
4.
zohlední velikost a strukturu dotčeného podniku, odvětví, v němž
(2) Postup oznámeného subjektu podle § 24 odst. 2 a 3 se
působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou
použije přiměřeně i vůči soukromému dovozci, jestliže je
nebo sériovou povahu výrobního procesu.
posuzována shoda podle § 34 odst. 4.
Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň
ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byl výrobek v souladu s touto
směrnicí.
3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce či soukromý dovozce
nesplnili požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1 a v příloze I nebo v
odpovídajících harmonizovaných normách, vyžaduje, aby výrobce
či soukromý dovozce přijali vhodná nápravná opatření, a nevydá
certifikát shody.
Čl. 35 odst. 1 Oznámenému subjektu, jenž byl oznamujícím orgánem oprávněn k
bod 3.
provádění posouzení shody po zhotovení, členské státy kromě
toho přidělí identifikační kód.
32013L0053 Čl. 6 odst. 2 Členské státy nebrání dodávání částečně dokončených plavidel na
trh, jestliže výrobce nebo dovozce v souladu přílohou III prohlásí,
že jsou určena k dokončení jinými výrobci.

§ 37
(1) Částečně dokončené plavidlo smí být dodáno na trh, pokud
a) jeho výrobce nebo dovozce přiložil k částečně dokončenému
plavidlu prohlášení o tom, že je určeno k dokončení jiným
výrobcem, a
Čl. 15 odst. 5
b) splňuje základní požadavky v míře odpovídající stupni jeho
dokončení.
(2) Prohlášení podle odstavce 1 písm. a) se vyhotovuje v českém
jazyce a v úředních jazycích členských států Evropské unie, v
nichž je částečně dokončené plavidlo dodáváno na trh.
Náležitosti prohlášení stanoví nařízení vlády.
§ 38
32014L0090 Čl. 2 bod 1
Pro účely posuzování shody lodní výstroje se lodí rozumí
námořní plavidlo s vlastním pohonem určené k námořní plavbě
za účelem přepravy nákladů nebo cestujících nebo přepravy
nákladu a cestujících plující pod vlajkou České republiky nebo
jiného členského státu Evropské unie.

Prohlášení výrobce nebo dovozce podle přílohy III týkající se
částečně dokončeného plavidla obsahuje prvky uvedené v
uvedené příloze a přikládá se k částečně dokončenému plavidlu.
Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem,
v němž se výrobek dodává na trh.
„lodí EU“ loď plující pod vlajkou některého členského státu a
spadající do oblasti působnosti mezinárodních úmluv
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§ 39

§ 40

§ 41

§ 39
32014L0090 Čl. 4 odst. 1
(1) Výrobek, který je lodní výstrojí, smí být umístěn na loď, pokud
splňuje stanovené požadavky účinné ke dni jeho umístění a byla
u něj posouzena shoda. Jestliže výrobek splňuje tyto požadavky,
nesmí orgány veřejné správy bránit jeho umístění na loď.
(2) Výrobce, který není usazen v Evropské unii, je povinen
Čl. 13 odst. 1
jmenovat svého zplnomocněného zástupce.
(3) Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto zákona
považován za výrobce rovněž, pokud umístí na loď výrobek, který
je lodní výstrojí.
Čl. 14 odst. 3

1. Lodní výstroj, která je umístěna na palubě lodi EU ke dni
uvedenému v čl. 39 odst. 1 druhém pododstavci nebo po tomto dni,
musí splňovat požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost
stanovené v mezinárodních nástrojích platných v době umístění
uvedené výstroje na palubu.
1. Výrobce, který se nenachází na území alespoň jednoho
členského státu, jmenuje písemným pověřením zplnomocněného
zástupce pro Unii a v pověření uvede jméno zplnomocněného
zástupce a adresu, na níž jej lze kontaktovat.

3. Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován
za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 12,
pokud uvede lodní výstroj na trh nebo ji umístí na palubu lodi EU
pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví
lodní výstroj, jež byla na trh již uvedena, takovým způsobem, který
může ovlivnit její soulad s příslušnými požadavky.
§ 40
32014L0090 Čl. 16 odst. 4, 4. Jakmile je lodní výstroj umístěna na palubu lodi EU, musí být
(1) EU prohlášení o shodě se vyhotovuje rovněž v anglickém
5
kopie EU prohlášení o shodě vztahujícího se na dotyčnou výstroj
jazyce.
předána lodi a uchovávána na palubě, dokud uvedená výstroj není
(2) Kopie EU prohlášení o shodě se poskytne provozovateli lodi,
z lodi odstraněna. Výrobce musí prohlášení přeložit do jazyka nebo
na níž je nebo má být příslušná lodní výstroj umístěna, a
jazyků požadovaných členským státem vlajky, včetně nejméně
oznámenému subjektu, který provedl posuzování shody.
jednoho jazyka běžně užívaného v odvětví námořní dopravy.
5. Kopie EU prohlášení o shodě se poskytne oznámenému
subjektu nebo subjektům, které provedly příslušné postupy
posuzování shody.
§ 41
32014L0090 Čl. 9
Článek 9
(1) Namísto označení CE se pro lodní výstroj použije značka
Značka shody
shody, jejíž grafickou podobu stanoví nařízení vlády.
1. Lodní výstroj, jejíž soulad s požadavky stanovenými v této
(2) Ustanovení § 15 odst. 2 až 4 platí pro značku shody obdobně.
směrnici byl prokázán v souladu s příslušnými postupy posuzování
(3) Značka shody může být nahrazena elektronickým
shody, musí být opatřena značkou shody.
identifikátorem, jsou-li splněny podmínky právních předpisů
2. Značkou shody nesmí být označen žádný jiný výrobek.
Evropské unie.
3. Značka shody, která má být použita, je zobrazena v příloze I.
4. Použití značky shody se řídí obecnými zásadami stanovenými
v čl. 30 odst. 1 a odst. 3 až 6 nařízení (ES) č. 765/2008, podle
nichž se všechny odkazy na označení CE považují za odkazy na
značku shody.
Čl. 10
Článek 10
Pravidla a podmínky pro umístění značky shody
1. Značka shody se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na
výrobek nebo jeho výrobní štítek a případně začlenění do jeho
programového vybavení. Pokud to vzhledem k povaze výrobku

174

Čl. 11

§ 42

§ 42
(1) U oznámených subjektů oprávněných provádět posuzování
shody lodní výstroje provádí Úřad kontrolu podle § 21 alespoň
každé 2 roky.
(2) Oznámené subjekty oprávněné provádět posuzování shody

není možné nebo odůvodněné, umístí se na obal a průvodní
doklady.
2. Značka shody se na výstroj umístí na konci výrobní fáze.
3. Za značkou shody následuje identifikační číslo oznámeného
subjektu, je-li tento subjekt zapojen do kontrolní fáze výroby, a rok,
ve kterém byla výstroj značkou opatřena.
4. Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt,
nebo je umístí podle jeho pokynů výrobce nebo zplnomocněný
zástupce výrobce.

Článek 11
Elektronický identifikátor
1. S cílem usnadnit dozor nad trhem a zabránit padělání konkrétní
lodní výstroje podle odstavce 3 mohou výrobci namísto značky
shody nebo spolu s ní použít vhodnou a spolehlivou formu
elektronického identifikátoru. V takovém případě se náležitým
způsobem obdobně použijí články 9 a 10.
2. Komise provede analýzu nákladů a přínosů ohledně používání
elektronického identifikátoru jakožto doplňku či náhrady značky
shody.
3. Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 37 za účelem určení konkrétní lodní výstroje, pro niž může
být používání elektronického identifikátoru výhodné. Je obzvláště
důležité, aby Komise při vypracovávání těchto aktů v přenesené
pravomoci vedla konzultace s odborníky, a to včetně odborníků z
členských států.
4. Komisi se svěřují prováděcí pravomoci, aby formou nařízení
Komise a v souladu s přezkumným postupem podle čl. 38 odst. 2
stanovila vhodná technická kritéria, pokud jde o návrh, provedení,
umístění a používání elektronických identifikátorů.
5. V případě výstroje určené v souladu s odstavcem 3 může být
značka shody do tří let ode dne přijetí vhodných technických kritérií
podle odstavce 4 doplněna vhodnou a spolehlivou formou
elektronického identifikátoru.
6. V případě výstroje určené v souladu s odstavcem 3 může být
značka shody za pět let ode dne přijetí vhodných technických
kritérií podle odstavce 4 nahrazena vhodnou a spolehlivou formou
elektronického identifikátoru.
32014L0090 Čl. 18 odst. 2 Oznámené subjekty musí být kontrolovány nejméně jednou za dva
roky. Komise se může kontroly účastnit jako pozorovatel.
Čl. 24 odst. 2 Oznámené subjekty poskytnou Komisi a členským státům na jejich
věta první
žádost příslušné informace o otázkách týkajících se negativních i
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§ 43

§ 44

§ 45

lodní výstroje sdělí na žádost Evropské komisi nebo příslušnému
orgánu jiného členského státu Evropské unie bez zbytečného
odkladu informace o pozitivních i negativních výsledcích
posuzování shody.
§ 43
32014L0068 Čl. 2 odst. 6
Pro účely posuzování shody tlakových zařízení se sestavou
rozumí několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že
představují ucelenou funkční jednotku.
§ 44
32014L0068 Čl. 16
(1) Uváděna na trh a uživateli uváděna do provozu mohou být
tlaková zařízení nebo sestavy, jejichž shoda se základními
požadavky stanovenými nařízením vlády byla posouzena
zkušebnou uživatele oznámenou v souladu s § 45 odst. 2.
(2) Tlaková zařízení a sestavy, jejichž shoda byla posouzena
zkušebnou uživatele, nesmějí být opatřeny označením CE.
(3) Tlaková zařízení nebo sestavy uvedené v odstavci 1 mohou
být používány pouze v obchodních závodech řízených obchodní
korporací, která uplatňuje jednotnou koncepci bezpečnosti, pokud
se týká technických požadavků pro návrh, výrobu, inspekci,
údržbu a používání tlakových zařízení a sestav, a jejíž je
zkušebna uživatele součástí.
(4) Zkušebna uživatele pracuje výlučně pro skupinu obchodních
závodů, které jsou součástí téže obchodní korporace.
(5) Zkušebna uživatele musí být organizačně identifikovatelná a
musí používat metody předávání informací uvnitř skupiny
obchodních závodů, jejíž je součástí, které zajišťují a prokazují
nestrannost jejího posuzování.
(6) Postupy použitelnými pro posuzování shody zkušebnou
uživatele jsou moduly A2, C2, F a G stanovené v příloze č. 1 k
tomuto zákonu.

§ 45
32014L0068 Čl. 20
(1) Kde se v části první hlavě IV a části čtvrté hovoří o
oznámených subjektech, rozumí se tím pro účely nařízení vlády
týkajícího se dodávání tlakových zařízení na trh rovněž uznané
nezávislé organizace a zkušebny uživatelů.
(2) Pro oznamování uznaných nezávislých organizací a zkušeben
uživatelů se použije přiměřeně § 16 až 26 s výjimkou ustanovení
§ 23 odst. 1 písm. a)části věty za středníkem, které se pro

pozitivních výsledků posuzování shody.

6)„sestavou“ několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak,
že představují ucelenou funkční jednotku;
Článek 16
Zkušebny uživatelů
1. Odchylně od ustanovení týkajících se úkolů vykonávaných
oznámenými subjekty mohou členské státy na svém území povolit,
aby byla uváděna na trh a uživateli uváděna do provozu tlaková
zařízení nebo sestavy, jejichž shoda se základními bezpečnostními
požadavky byla posouzena zkušebnou uživatele jmenovanou v
souladu s odstavcem 7.
2. Tlaková zařízení a sestavy, jejichž shoda byla posouzena
zkušebnou uživatele, nesmějí být opatřeny označením CE.
3. Tlaková zařízení nebo sestavy uvedené v odstavci 1 mohou být
používány pouze v podnicích řízených skupinou podniků, jejíž je
zkušebna součástí. Skupina musí uplatňovat jednotnou koncepci
bezpečnosti, pokud se týká technických specifikací pro návrh,
výrobu, inspekci, údržbu a používání tlakových zařízení a sestav.
4. Zkušebny uživatelů pracují výlučně pro skupinu, jejíž jsou
součástí.
5. Postupy použitelnými pro posuzování shody zkušebnami
uživatelů jsou moduly A2, C2, F a G stanovené v příloze III.
6. Členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi
zkušebny uživatelů, které autorizovaly, úkoly, pro které byly
zkušebny jmenovány, a u každé zkušebny seznam podniků
vyhovujících ustanovením odstavce 3.
7. Při jmenování zkušeben uživatelů členské státy použijí
požadavky stanovené v článku 25 a zajistí, aby skupina, jejíž je
zkušebna součástí, uplatňovala kritéria podle druhé věty odstavce
3 tohoto článku.
Článek 20
Oznámení
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům
oznámené subjekty a zkušebny uživatelů oprávněné plnit úkoly
posuzování shody v souladu s článkem 14, článkem 15 nebo
článkem 16 a nezávislé organizace, které uznaly, pro účely úkolů
uvedených v bodech 3.1.2 a 3.1.3 přílohy I.
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zkušebny uživatelů nepoužije.
(3) Oznámení podle § 17 odst. 2 u zkušebny uživatele obsahuje
kromě údajů podle § 19 odst. 4 rovněž seznam obchodních
závodů vyhovujících ustanovením § 44 odst. 3.

§ 46

§ 47

Čl. 21

Článek 21
Oznamující orgány
1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a
provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování
subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů,
uznaných nezávislých organizací a zkušeben uživatelů, včetně
souladu s ustanoveními článku 27.
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a
kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační
orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.
3. Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování
nebo kontrolu uvedené v odstavci 1 na subjekt, který není orgánem
veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí
být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat
požadavky stanovené v článku 22. Dále musí tento subjekt přijmout
opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.
4. Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem
uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.
§ 46
32014L0053 Čl. 2
Článek 2
Pro účely posuzování shody rádiových zařízení se rozumí
Definice
a) rádiovým zařízením elektrický nebo elektronický výrobek,
1. Pro účely této směrnice se rozumí:
který záměrně vysílá nebo přijímá rádiové vlny pro účely rádiové
1)„rádiovým zařízením“ elektrický či elektronický výrobek, který
komunikace nebo rádiového určování, nebo elektrický nebo
záměrně vysílá nebo přijímá rádiové vlny pro účely rádiové
elektronický výrobek, který je třeba doplnit příslušenstvím,
komunikace nebo rádiového určování, nebo elektrický či
například anténou, aby mohl záměrně vysílat nebo přijímat
elektronický výrobek, který je třeba doplnit příslušenstvím,
rádiové vlny pro účely rádiové komunikace nebo rádiového
například anténou, aby mohl záměrně vysílat nebo přijímat rádiové
určování,
vlny pro účely rádiové komunikace nebo rádiového určování;
b) rádiovou komunikací komunikace pomocí rádiových vln,
2)„rádiovou komunikací“ komunikace pomocí rádiových vln;
c) rádiovými vlnami elektromagnetické vlny o kmitočtu nižším
3)„rádiovým určováním“ určování polohy, rychlosti pohybu nebo
než 3 000 GHz šířené prostorem bez umělého vedení,
dalších vlastností určitého objektu nebo získávání informací o
d) rádiovým určováním určování polohy, rychlosti pohybu nebo
těchto parametrech pomocí vlastností šíření rádiových vln;
dalších vlastností určitého objemu nebo získávání informací o
4)„rádiovými vlnami“ elektromagnetické vlny o kmitočtu nižším než
těchto parametrech pomocí vlastností šíření rádiových vln.
3 000 GHz šířené prostorem bez umělého vedení;
§ 47
32014L0053 Čl. 4 odst. 1
Článek 4
(1) Výrobce rádiového zařízení a softwaru, díky němuž lze
Poskytování informací o souladu kombinací rádiových zařízení a
rádiové zařízení používat k zamýšlenému účelu, poskytne
softwaru s právními předpisy
členským státům a Evropské komisi informace o souladu
1. Výrobci rádiových zařízení a softwaru, díky němuž lze rádiová
zamýšlených kombinací rádiových zařízení a softwaru se
zařízení používat k zamýšlenému účelu, poskytnou členským
základními požadavky. Tyto informace vycházejí z posouzení
státům a Komisi informace o souladu zamýšlených kombinací
shody provedeného postupem stanoveným v nařízení vlády a
rádiových zařízení a softwaru se základními požadavky
podávají se v podobě prohlášení o shodě. Podle konkrétních
stanovenými v článku 3. Tyto informace vycházejí z posouzení
kombinací rádiového zařízení a softwaru tyto informace přesně
shody provedeného podle článku 17 a podávají se v podobě
označují, jaké rádiové zařízení a software byly posouzeny, a jsou
prohlášení o shodě, jež obsahuje údaje uvedené v příloze VI.
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neustále aktualizovány.
(2) Výrobce zaregistruje typ rádiového zařízení patřícího do
kategorie, do které patří zařízení, která ve značném rozsahu
neodpovídají základním požadavkům, do centrálního systému
zpřístupněného Evropskou komisí, a to ještě před uvedením
rádiového zařízení takové kategorie na trh. Při registraci těchto
typů rádiových zařízení poskytne výrobce některé části technické
dokumentace stanovené nařízením vlády nebo v odůvodněných
případech celou dokumentaci. Výrobce umístí na rádiové zařízení
uváděné na trh registrační číslo, které Evropská komise přidělí
každému zaregistrovanému typu rádiového zařízení.

§ 48

Podle konkrétních kombinací rádiového zařízení a softwaru tyto
informace přesně označují, jaké rádiové zařízení a software byly
posouzeny, a jsou neustále aktualizovány.
Čl. 5 odst. 1

Článek 5
Registrace typů rádiových zařízení některých kategorií
1. Ode dne 12. června 2018 mají výrobci povinnost zaregistrovat
typy rádiových zařízení těch kategorií, které se vyznačují nízkou
mírou souladu se základními požadavky stanovenými v článku 3 do
centrálního systému uvedeného v odstavci 4 tohoto článku, a to
ještě před uvedením rádiových zařízení těchto kategorií na trh. Při
registraci těchto typů rádiových zařízení poskytnou výrobci některé
části technické dokumentace uvedené v písmenech a), d), e), f), g),
h) a i) přílohy V nebo v odůvodněných případech celou tuto
dokumentaci. Každému zaregistrovanému typu rádiového zařízení
Komise přidělí registrační číslo, které výrobci umístí na rádiové
zařízení uváděné na trh.
§ 48
32014L0032 Čl. 10 odst. 2 2. Před uvedením měřidla na trh nebo do provozu dovozci zajistí,
(1) Dovozce je povinen zajistit, aby výrobce provedl úkony
aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody podle
stanovené v § 8 odst. 2 písm. a) rovněž před uvedením měřidla
článku 17. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci,
do provozu.
aby měřidlo neslo označení CE a doplňkové metrologické
(2) Při postupu podle § 8 odst. 3 věty první dovozce nesmí uvést
označení, aby k němu byla přiložena kopie EU prohlášení o shodě
měřidlo ani do provozu.
a požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v
(3) Při postupu podle § 9 odst. 1 jedná distributor s řádnou péčí i
čl. 8 odst. 5 a 6.
u měřidel jím uváděných do provozu. Distributor je povinen ověřit,
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že měřidlo
zda měřidlo odpovídá požadavkům uvedeným v § 9 odst. 2
není ve shodě se základními požadavky stanovenými v příloze I a v
rovněž před jeho uvedením do provozu.
příslušných zvláštních přílohách pro jednotlivé druhy měřidel,
(4) Při postupu podle § 9 odst. 3 věty první distributor nesmí
nesmí uvést měřidlo na trh nebo do provozu, dokud nebude
uvést měřidlo ani do provozu.
uvedeno do shody. Dále pokud měřidlo představuje riziko, musí o
(5) Při postupu podle § 9 odst. 4 se povinnost distributora
tom být výrobce i orgány dozoru nad trhem, dovozcem informováni.
vztahuje i na měřidla, která uvedl do provozu.
Čl. 11
Článek 11
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání měřidla na trh nebo jeho uvádění do provozu
jednají distributoři s řádnou péčí, pokud jde o požadavky této
směrnice.
2. Před dodáním měřidla na trh nebo jeho uvedením do provozu
distributoři ověří, zda nese označení CE a doplňkové metrologické
označení, zda je k němu přiloženo EU prohlášení o shodě a
požadované doklady a návody a informace v souladu s bodem 9.3
přílohy I v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům v
členském státě, v němž má být měřidlo dodáno na trh nebo
uvedeno do provozu, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné
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§ 50

§ 50
32014L0029 Čl. 35
Ochranná opatření
(1) Pokud má orgán dozoru důvodné podezření, že výrobek
nesplňuje stanovené požadavky nebo požadavky příslušného
nařízení Evropské unie, zakáže dodávání výrobku na trh, uvádění
výrobku do provozu nebo používání výrobku výrobcem pro
vlastní potřebu po dobu potřebnou k provedení potřebných
zjištění, je-li to odůvodněno povahou rizika.
(2) Orgán dozoru oznámí uložení opatření podle odstavce 1
ústně hospodářskému subjektu a bez zbytečného odkladu o něm
učiní písemný záznam. Nesouhlasí-li hospodářský subjekt s
uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se
uvedou v záznamu, nebo je může podat písemně nejpozději do
10 dnů ode dne, kdy byl se záznamem seznámen. Orgán dozoru
rozhodne o podaných námitkách bezodkladně. Písemné
vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí dotčenému
hospodářskému subjektu. Proti rozhodnutí o námitkách není
přípustné odvolání.
(3) Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek představuje riziko
nebo že ve lhůtě podle § 49 odst. 2 písm. b) nebyly odstraněny
zjištěné nedostatky, rozhodne o zákazu dodávání výrobku na trh,
uvádění výrobku do provozu nebo používání výrobku výrobcem

požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3.
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že měřidlo
není ve shodě se základními požadavky stanovenými v příloze I a v
příslušných zvláštních přílohách pro jednotlivé druhy měřidel,
nesmí dodat měřidlo na trh ani je uvést do provozu, dokud nebude
uvedeno do shody. Dále pokud měřidlo představuje riziko,
informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány
dozoru nad trhem.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za měřidlo
odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho
soulad se základními požadavky stanovenými v příloze I a v
příslušných zvláštních přílohách pro jednotlivé druhy měřidel.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat,
že měřidlo, které dodali na trh nebo uvedli do provozu, není ve
shodě s touto směrnicí, zajistí, že budou přijata nezbytná nápravná
opatření k uvedení tohoto měřidla do shody, v případě potřeby k
jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále pokud měřidlo představuje
riziko, informují o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní
orgány členských států, v nichž měřidlo dodali na trh, a uvedou
podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných
opatřeních.
Článek 35
Postup nakládání s nádobami představujícími riziko na vnitrostátní
úrovni
1. Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu
dostatečné důvody domnívat se, že nádoba, na niž se vztahuje tato
směrnice, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, či
pro domácí zvířata nebo majetek, provedou hodnocení, zda
dotčená nádoba splňuje všechny příslušné požadavky stanovené
touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem
spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že nádoba nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po příslušném
hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná
opatření k uvedení nádoby do souladu s těmito požadavky, nebo k
jejímu stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit
a která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
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pro vlastní potřebu, popřípadě rozhodne o stažení výrobku z trhu
nebo z oběhu. Pokud pominou důvody pro uložení zákazu, orgán
dozoru rozhodne o jeho změně nebo zrušení. Odvolání proti
rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek.
(4) Orgán dozoru rozhodne o zákazu dodávání výrobku na trh,
uvádění do provozu nebo používání výrobku výrobcem pro
vlastní potřebu, anebo o stažení výrobku z trhu nebo z oběhu
rovněž v případě, že příslušný hospodářský subjekt na výzvu
orgánu dozoru podle § 49 odst. 2 písm. b) neodstraní nedostatky,
spočívající v tom, že
a) označení CE nebo jiné stanovené označení bylo umístěno v
rozporu s ustanoveními tohoto zákona,
b) označení CE nebo jiné stanovené označení nebylo umístěno,
c) prohlášení o shodě nebylo vypracováno v souladu s nařízením
vlády, nebo
d) technická dokumentace není dostupná nebo není úplná..
(5) Formální nedostatky, jejichž neodstranění umožňuje orgánu
dozoru rozhodnout podle odstavce 4, mohou být nařízením vlády
blíže specifikovány. Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 4
nemá odkladný účinek.

Čl. 38

ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených nádob, které dodal na
trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání nádoby na trh
daného členského státu, nebo ji stáhnout z trhu nebo z oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovující nádoby, údaje o původu nádoby, povaze
nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření
přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného
hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména
uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:
a) nádoba nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo
bezpečnosti osob, či ochrany domácích zvířat nebo majetku, nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12,
které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčené nádoby, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčenou nádobou
neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je stažení
nádoby z trhu.
Článek 38
Formální nesoulad
1. Aniž je dotčen článek 35, členský stát vyžaduje, po příslušném
hospodářském subjektu, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden
z následujících nedostatků:
a) označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení
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32014L0035 Čl. 19

(ES) č. 765/2008 nebo článkem 16 této směrnice;
b) označení CE nebylo umístěno;
c) identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do kontrolní
fáze výroby bylo umístěno v rozporu s článkem 16 nebo nebylo
umístěno;
d) nápisy podle bodu 1 přílohy III nebyly umístěny nebo byly
umístěny v rozporu s článkem 16 nebo bodem 1 přílohy III;
e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;
f) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;
g) technická dokumentace chybí nebo je neúplná.
h) informace uvedené v čl. 6 odst. 6 nebo čl. 8 odst. 3 chybějí,
nebo jsou nesprávné nebo neúplné;
i) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článku 6
nebo článku 8.
2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát
přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání
nádoby na trh, nebo zajistí, aby byla nádoba stažena z oběhu nebo
z trhu.
Článek 19
Postup nakládání s elektrickými zařízeními představujícími riziko
na vnitrostátní úrovni
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že elektrické zařízení, na něž se
vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro zdraví nebo
bezpečnost osob či pro domácí zvířata nebo majetek, provedou
hodnocení, zda dotčené elektrické zařízení splňuje všechny
příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné
hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné
míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že elektrické zařízení nesplňuje
požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po
příslušném hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná
nápravná opatření k uvedení elektrického zařízení do souladu s
těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve
lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.

181

Čl. 22

3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených elektrických zařízení,
která dodal na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání elektrického
zařízení na trh daného členského státu, nebo elektrické zařízení
stáhnout z trhu nebo z oběhu.
O těchto opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně informují
Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího elektrického zařízení, údaje o původu
elektrického zařízení, povaze nesouladu a souvisejícího rizika,
povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o
stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru
nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z
těchto nedostatků:
a)
elektrické zařízení nesplňuje bezpečnostní zásady uvedené v
článku 3 a stanovené v příloze I týkající se zdraví nebo
bezpečnosti osob či domácích zvířat nebo majetku, nebo
b)
nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12, v
mezinárodních normách uvedených v článku 13 nebo ve
vnitrostátních normách uvedených v článku 14, které jsou
základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčeného elektrického zařízení, které mají k
dispozici, a v případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním
opatřením o svých námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
elektrickým zařízením neprodleně přijata vhodná omezující
opatření, jako je stažení elektrického zařízení z trhu.
Článek 22
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32014L0034 Čl. 35

Formální nesoulad
1. Aniž je dotčen článek 19, členský stát vyžaduje, aby příslušný
hospodářský subjekt odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden z
následujících nedostatků:
a) označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení
(ES) č. 765/2008 nebo článkem 17 této směrnice;
b) označení CE nebylo umístěno;
c) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;
d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;
e) technická dokumentace chybí nebo je neúplná;
f) informace uvedené v čl. 6 odst. 6 nebo čl. 8 odst. 3 chybějí, nebo
jsou nesprávné nebo neúplné;
g) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článku 6
nebo článku 8.
2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát
přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání
elektrického zařízení na trh, nebo zajistí, aby bylo elektrické
zařízení staženo z oběhu nebo z trhu.
Článek 35
Postup nakládání s výrobky představujícími riziko na vnitrostátní
úrovni
1. Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu
dostatečné důvody domnívat se, že určitý výrobek představuje
riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob anebo pro domácí zvířata
nebo majetek, provedou hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje
všechny příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné
hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné
míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po dotčeném
hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná
opatření k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k
jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a
která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká
pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní
členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má
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hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených výrobků, které dodal
na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1
druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání výrobku na trh
daného členského státu, nebo výrobek stáhnout z trhu nebo z
oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku,
povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a údaje o stanovisku
příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem
zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto
nedostatků:
a) výrobek nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo
bezpečnosti osob anebo požadavky týkající se ochrany domácích
zvířat nebo majetku, nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12,
které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčeného výrobku, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
výrobkem neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je
stažení tohoto výrobku z trhu.
Článek 38
Formální nesoulad
1. Aniž je dotčen článek 35, členský stát vyžaduje, po příslušném
hospodářském subjektu, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden
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z následujících nedostatků:
a) označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení
(ES) č. 765/2008 nebo článkem 16 této směrnice;
b) označení CE, je-li požadováno, nebylo umístěno;
32014L0031 Čl. 37

c) zvláštní označení ochrany proti výbuchu
, značky skupiny a
kategorie zařízení a případně další označení a údaje byly umístěny
v rozporu s bodem 1.0.5 přílohy II nebo nebyly umístěny;
d) identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do kontrolní
fáze výroby bylo umístěno v rozporu s článkem 16 nebo nebylo
umístěno;
e) výrobek není provázen EU prohlášením o shodě nebo případně
osvědčením o shodě;
f) EU prohlášení o shodě nebo případně osvědčení o shodě nebylo
vypracováno správně;
g) technická dokumentace chybí nebo je neúplná;
h) informace uvedené v čl. 6 odst. 7 nebo čl. 8 odst. 3 chybějí,
nebo jsou nesprávné nebo neúplné;
i) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článku 6
nebo článku 8.
2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát
přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání
výrobku na trh, nebo zajistí, aby byl výrobek stažen z oběhu nebo z
trhu.
Článek 37
Postup nakládání s neautomatickými vahami představujícími riziko
na vnitrostátní úrovni
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že neautomatické váhy, na něž se
vztahuje tato směrnice, představují riziko pro hlediska ochrany
veřejných zájmů, na něž se vztahuje tato směrnice, provedou
hodnocení, zda dotčené neautomatické váhy splňují všechny
příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné
hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné
míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že neautomatické váhy nesplňují
požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po
příslušném hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná
nápravná opatření k uvedení neautomatických vah do souladu s
těmito požadavky, nebo k jejich stažení z trhu nebo z oběhu ve
lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
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Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká
pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní
členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má
hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených neautomatických vah,
které dodal na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1
druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání neautomatických
vah na trh daného členského státu, nebo je stáhnout z trhu nebo z
oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujících neautomatických vah, údaje o původu
neautomatických vah, povaze nesouladu a souvisejícího rizika,
povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o
stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru
nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z
těchto nedostatků:
a) neautomatické váhy nesplňují požadavky týkající se hledisek
ochrany veřejných zájmů stanovené v této směrnici nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12,
které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčených neautomatických vah, které mají k
dispozici, a v případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním
opatřením o svých námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčenými
neautomatickými vahami neprodleně přijata vhodná omezující
opatření, jako je stažení těchto neautomatických vah z trhu.
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Článek 40
Formální nesoulad
1. Aniž je dotčen článek 37, členský stát vyžaduje po příslušném
hospodářském subjektu, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden
z následujících nedostatků:
a) označení CE nebo doplňkové metrologické označení bylo
umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo
článkem 17 této směrnice;
b) označení CE nebo doplňkové metrologické označení nebylo
umístěno;
c) nápisy uvedené v čl. 6 odst. 5 byly umístěny v rozporu s čl. 6
odst. 5 nebo nebyly umístěny;
d) identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do kontrolní
fáze výroby bylo umístěno v rozporu s článkem 17 nebo nebylo
umístěno;
e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;
f) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;
g) technická dokumentace chybí nebo je neúplná;
h) informace uvedené v čl. 6 odst. 6 nebo čl. 8 odst. 3 chybějí,
nebo jsou nesprávné nebo neúplné;
i) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článku 6
nebo článku 8.
2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát
přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání
neautomatických vah na trh nebo zajistí, aby byly neautomatické
váhy staženy z oběhu nebo z trhu.
Článek 42
Postup nakládání s měřidly představujícími riziko na vnitrostátní
úrovni
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že měřidlo, na něž se vztahuje
tato směrnice, představuje riziko pro ochranu veřejných zájmů, na
něž se vztahuje tato směrnice, provedou hodnocení, zda dotčené
měřidlo splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto
směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem
spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že měřidlo nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po příslušném
hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná
opatření k uvedení měřidla do souladu s těmito požadavky nebo k
jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a
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která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem o tom informují příslušný oznámený
subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká
pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní
členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má
hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření přijata ohledně všech dotčených měřidel, která
dodal na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1
druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání měřidla na trh
daného členského státu, nebo měřidlo stáhnout z trhu nebo z
oběhu.
Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího měřidla, údaje o původu měřidla,
povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného
hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména
uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:
a) měřidlo nesplňuje požadavky týkající se ochrany veřejných
zájmů stanovené v této směrnici; nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách nebo normativních
dokumentech uvedených v článku 14, které jsou základem pro
předpoklad shody.
6. Členské státy, jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčeného měřidla, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným měřidlem
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neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je stažení
měřidla z jejich trhu.
Článek 45
Formální nesoulad
1. Aniž je dotčen článek 42, členský stát vyžaduje po příslušném
hospodářském subjektu, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden
z následujících nedostatků:
a) označení CE nebo doplňkové metrologické označení bylo
umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo
článkem 22 této směrnice;
b) označení CE nebo doplňkové metrologické označení nebylo
umístěno;
c) identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li tento subjekt
zapojen do fáze kontroly výroby, bylo umístěno v rozporu s
článkem 22, nebo nebylo umístěno;
d) EU prohlášení o shodě nebylo k měřidlu přiloženo;
e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;
f) technická dokumentace chybí nebo je neúplná.
g) informace uvedené v čl. 8 odst. 6 nebo čl. 10 odst. 3 chybí, jsou
nesprávné nebo neúplné;
h) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článcích
8 nebo 10.
2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát
přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání
měřidla na trh, nebo zajistí, aby bylo měřidlo staženo z oběhu nebo
z trhu.
Článek 42
Postup nakládání s výbušninami představujícími riziko na
vnitrostátní úrovni
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že výbušnina představuje riziko
pro zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí,
provedou hodnocení, zda dotčená výbušnina splňuje všechny
příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné
hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné
míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že výbušnina nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po příslušném
hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná
opatření k uvedení výbušniny do souladu s těmito požadavky, nebo
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k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou
stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených výbušnin, které dodal
na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání výbušniny na trh
daného členského státu nebo ji stáhnout z trhu nebo z oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujících výbušnin, údaje o původu výbušnin,
povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a údaje o stanovisku
příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem
zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto
nedostatků:
a)výbušnina nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo
bezpečnosti osob nebo požadavky týkající se ochrany majetku
nebo životního prostředí; nebo
b)nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 19,
které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčené výbušniny, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odstavci 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčenou
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výbušninou neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je
stažení této výbušniny z trhu.
Článek 45
Formální nesoulad
1. Aniž je dotčen článek 42, členský stát vyžaduje po příslušném
hospodářském subjektu, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden
z následujících nedostatků:
a)označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení
(ES) č. 765/2008 nebo článkem 23 této směrnice;
b)označení CE nebylo umístěno;
c)identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do kontrolní
fáze výroby bylo umístěno v rozporu s článkem 23 nebo nebylo
umístěno;
d)EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;
e)EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;
f)technická dokumentace chybí nebo je neúplná;
g)informace uvedené v čl. 5 odst. 5 nebo čl. 7 odst. 3 chybějí, nebo
jsou nesprávné nebo neúplné;
h)nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článku 5
nebo článku 7.
2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát
přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání
výbušniny na trh nebo zajistí, aby byla stažena z oběhu nebo z
trhu.
Článek 38
Postup nakládání s výtahy nebo bezpečnostními komponentami
pro výtahy představujícími riziko na vnitrostátní úrovni
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že výtah nebo bezpečnostní
komponenta pro výtahy, na něž se vztahuje tato směrnice,
představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo případně
pro bezpečnost majetku, provedou hodnocení, zda dotčený výtah
nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy splňují všechny
příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné
hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné
míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že výtah nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po dodavateli, aby
přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení výtahu do
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souladu s těmito požadavky ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která
je přiměřená povaze rizika.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že bezpečnostní komponenta pro
výtahy nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně
vyžadují po příslušném hospodářském subjektu, aby přijal všechna
vhodná nápravná opatření k uvedení bezpečnostní komponenty
pro výtahy do souladu s těmito požadavky, nebo k jejímu stažení z
trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je
přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém a třetím pododstavci tohoto
odstavce se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených výtahů a
bezpečnostních komponent pro výtahy, které uvedl nebo dodal na
trh v celé Unii.
Čl. 41

4. Pokud dodavatel ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém
pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány
dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s cílem
omezit či zakázat uvedení dotčeného výtahu na trh daného
členského státu či jeho používání, nebo dotčený výtah stáhnout.
Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1
třetím pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou
orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s
cílem zakázat nebo omezit dodávání bezpečnostní komponenty
pro výtahy na trh daného členského státu, nebo ji stáhnout z trhu
nebo z oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 třetím pododstavci jsou
všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího výtahu nebo bezpečnostní komponenty
pro výtahy, údaje o jejich původu, povaze údajného nesouladu a
souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na
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vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušných hospodářských
subjektů. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je
důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:
a)

výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy
nesplňuje základní požadavky na ochranu zdraví a
bezpečnost stanovené v této směrnici nebo

b)

nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v
článku 14, které jsou základem pro předpoklad shody.

6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčeného výtahu nebo bezpečnostní
komponenty pro výtahy, které mají k dispozici, a v případě
nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých námitkách.
32014L0030 Čl. 38

7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
třetím pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
výtahem nebo bezpečnostní komponentou pro výtahy neprodleně
přijata vhodná omezující opatření, jako je stažení bezpečnostní
komponenty pro výtahy z trhu.
Článek 41
Formální nesoulad
1. Aniž je dotčen článek 38, členský stát vyžaduje po příslušném
hospodářském subjektu, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden
z následujících nedostatků:
a)

označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení
(ES) č. 765/2008 nebo článkem 19 této směrnice;

b)

označení CE nebylo umístěno;

c)

identifikační číslo oznámeného subjektu bylo umístěno v
rozporu s článkem 19 nebo nebylo umístěno, ačkoliv to
článek 19 vyžadoval;

d)

EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;

e)

EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;

f)

technická dokumentace uvedená v částech A a B přílohy IV
a v přílohách VII, VIII a XI chybí nebo je neúplná;

193
g)

jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná
známka nebo adresa dodavatele, výrobce nebo dovozce
nebyly uvedeny v souladu s čl. 7 odst. 6, čl. 8 odst. 6 nebo
čl. 10 odst. 3;

h)

informace umožňující identifikaci výtahu nebo bezpečnostní
komponenty pro výtahy nebyly uvedeny v souladu s čl. 7
odst. 5 nebo čl. 8 odst. 5;

i)

k výtahu nebo bezpečnostní komponentě pro výtahy nejsou
přiloženy doklady uvedené v čl. 7 odst. 7 nebo čl. 8 odst. 7
nebo tyto doklady nejsou v souladu s příslušnými
požadavky.

2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát
přijme všechna vhodná opatření a omezí či zakáže používání
výtahu nebo výtah stáhne, nebo omezí či zakáže dodávání na trh
bezpečnostní komponenty pro výtahy, nebo zajistí, aby byla
bezpečnostní komponenta pro výtahy stažena z oběhu nebo z trhu.

Čl. 40

Článek 38
Postup nakládání s přístroji představujícími riziko na vnitrostátní
úrovni
1. Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu
dostatečné důvody domnívat se, že určitý přístroj, na nějž se
vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro veřejný zájem, na
nějž se vztahuje tato směrnice, provedou hodnocení, zda dotčený
přístroj splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto
směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem
spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že přístroj nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují, aby dotčený
hospodářský subjekt přijal všechna vhodná nápravná opatření k
uvedení přístroje do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho
stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která
je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
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3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených přístrojů, které dodal
na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání přístroje na trh
daného členského státu, nebo přístroj stáhnout z trhu nebo z
oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího přístroje, údaje o původu přístroje,
povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného
hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména
uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:
a) přístroj nesplňuje požadavky týkající se ochrany veřejného
zájmu, na nějž se vztahuje tato směrnice, nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku
13, které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčeného přístroje, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
přístrojem neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je
například stažení přístroje z trhu.
Článek 40
Formální nesoulad
1. Aniž je dotčen článek 38, členský stát vyžaduje po příslušném
hospodářském subjektu, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden
z následujících nedostatků:
a) označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení
(ES) č. 765/2008 nebo článkem 17 této směrnice;
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b) označení CE nebylo umístěno;
c) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;
d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;
e) technická dokumentace chybí nebo je neúplná;
f) informace uvedené v čl. 7 odst. 6 nebo čl. 9 odst. 3 chybí, jsou
nesprávné nebo neúplné;
g) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článku 7
nebo článku 9.
2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát
přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání
přístroje na trh, nebo zajistí, aby byl přístroj stažen z oběhu nebo z
trhu.

Čl. 46

Článek 44
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje
tato směrnice, představuje riziko pro zdraví či bezpečnost osob,
majetek nebo životní prostředí, provedou hodnocení, zda dotčený
výrobek splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto
směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty nebo soukromý dovozce
podle potřeby spolupracují s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v případě hospodářského subjektu orgány dozoru nad trhem
v průběhu tohoto hodnocení zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, vyžadují neprodleně, aby dotčený
hospodářský subjekt přijal vhodná nápravná opatření k uvedení
výrobku do souladu s těmito požadavky nebo aby výrobek stáhl z
trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je
přiměřená povaze rizika.
Pokud v případě soukromého dovozce orgány dozoru nad trhem v
průběhu tohoto hodnocení zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, soukromý dovozce je neprodleně
informován o vhodných nápravných opatřeních, která je třeba
udělat k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo
požádán, aby pozastavil uvádění výrobku do provozu nebo
pozastavil jeho používání, a to způsobem přiměřeným povaze
rizika.
Orgány dozoru nad trhem o tom informují příslušný oznámený
subjekt.
Na opatření uvedená v druhém a třetím pododstavci se použije
článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká
pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní
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členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má
dotčený hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla vhodná nápravná opatření
přijata u všech dotčených výrobků, které dodával na trh v celé Unii.
Soukromý dovozce zajistí, aby byla vhodná nápravná opatření
přijata u výrobku, který dovezl do Unie pro vlastní potřebu.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě zmíněné v odst. 1
druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání výrobku na trh
daného členského státu nebo výrobek stáhnout z trhu či z oběhu.
Pokud soukromý dovozce nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat uvádění předmětného výrobku do provozu
nebo zakázat či omezit jeho používání na území daného členského
státu.
Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních informují
neprodleně Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou všechny
dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci
nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku, povaze
uvedeného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání
přijatých vnitrostátních opatření a argumenty dotčeného
hospodářského subjektu nebo soukromého dovozce. Orgány
dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu
některý z těchto nedostatků:
a) výrobek nesplňuje požadavky týkající se ochrany zdraví nebo
bezpečnosti osob, ochrany majetku nebo životního prostředí
stanovené v této směrnici; nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 14,
které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech dostupných
doplňujících údajích o nesouladu dotčeného výrobku a v případě
nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od obdržení informací uvedených v odstavci
4 žádný členský stát ani Komise nevznese námitku proti
předběžnému opatření přijatému členským státem, považuje se
opatření za odůvodněné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
výrobkem neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je
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stažení výrobku z jejich trhu.
Článek 46
1. Aniž je dotčen článek 44, členský stát vyžaduje, aby příslušný
hospodářský subjekt nebo soukromý dovozce odstranili nesoulad,
pokud zjistí jeden z následujících nedostatků:
a) označení CE bylo připojeno v rozporu s články 16, 17 nebo 18;
b) označení CE podle článku 17 nebylo připojeno;
c) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě ani prohlášení podle
přílohy III;
d) EU prohlášení o shodě nebo prohlášení podle přílohy III nebylo
vypracováno správně;
e) technická dokumentace chybí nebo je neúplná;
f) informace podle čl. 7 odst. 6 nebo čl. 9 odst. 3 chybějí nebo jsou
nepravdivé či neúplné;
g) není splněn jakýkoli jiný správní požadavek stanovený v článku
7 či 9.
2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, dotčený
členský stát přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže
dodávání výrobku na trh nebo zajistí, aby byl výrobek stažen z
oběhu nebo z trhu, nebo v případě výrobku dovezeného
soukromým dovozcem pro vlastní potřebu, aby bylo zakázáno
nebo omezeno jeho používání.
Článek 26
Postup nakládání s lodní výstrojí představující riziko na vnitrostátní
úrovni

Čl. 29

1.
Pokud orgány dozoru nad trhem v členském státě mají
dostatečné důvody domnívat se, že určitá lodní výstroj, na niž se
vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro námořní bezpečnost,
zdraví nebo životní prostředí, provedou hodnocení, zda dotčená
lodní výstroj splňuje všechny požadavky stanovené touto směrnicí.
Příslušné hospodářské subjekty s orgány dozoru nad trhem podle
potřeby spolupracují.
Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí,
že lodní výstroj nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí,
neprodleně vyzvou příslušný hospodářský subjekt, aby přijal
veškerá vhodná nápravná opatření k uvedení lodní výstroje do
souladu s těmito požadavky, nebo k jejímu stažení z trhu nebo z
oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze
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rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

32014L0068 Čl. 40

2.
Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu nebo lodí plujících
pod jejich vlajkou, informují prostřednictvím informačního systému
zpřístupněného Komisí pro účely dozoru nad trhem Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení provedeného podle
odstavce 1 a o opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich
žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt přijme veškerá vhodná nápravná opatření
ohledně všech dotčených výrobků, které dodal na trh v celé Unii,
nebo případně umístil nebo dodal k umístění na palubu lodí EU.
4.
Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě stanovené
orgány dozoru nad trhem v souladu s odst. 1 druhým
pododstavcem nepřijme přiměřená nápravná opatření nebo jinak
neplní své povinnosti podle této směrnice, přijmou orgány dozoru
nad trhem veškerá vhodná předběžná opatření s cílem zakázat
nebo omezit dodávání lodní výstroje na trh daného členského státu
nebo její umisťování na palubu lodí plujících pod jejich vlajkou,
nebo výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu.
Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních informují
neprodleně Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací o opatřeních přijatých orgány dozoru nad
trhem podle odstavce 4 jsou všechny dostupné podrobnosti,
zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovující lodní výstroje,
údaje o původu výrobku, povaze údajného nesouladu a
souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na
vnitrostátní úrovni a údaje o stanovisku dotčeného hospodářského
subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je
důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:
a)lodní výstroj nesplňuje příslušné požadavky na návrh, zhotovení
a funkčnost stanovené podle článku 4;
b)nesoulad se zkušebními normami uvedenými článku 4 během
postupu posuzování shody;
c)nedostatky v uvedených zkušebních normách.
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6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup,
neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých
opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích týkajících
se nesouladu dotčené lodní výstroje, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Jestliže do čtyř měsíců od obdržení informací o opatřeních
přijatých orgány dozoru nad trhem podle odstavce 4 nevznese
žádný členský stát ani Komise námitku proti předběžnému opatření
přijatému členským státem, považuje se uvedené opatření za
důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčenou lodní
výstrojí bezodkladně přijata náležitá restriktivní opatření, např.
stažení daného výrobku z jejich trhů.
Článek 29
Formální nesoulad
1.
Aniž je dotčen článek 26, členský stát vyzve příslušný
hospodářský subjekt, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden z
těchto nedostatků:
a)značka shody byla umístěna v rozporu s článkem 9 nebo
článkem 10;
b)značka shody nebyla umístěna;
c)nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě;
d)EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;
e)chybí technická dokumentace nebo je neúplná;
f)EU prohlášení o shodě nebylo zasláno lodi.
2.
Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, přijme
dotčený členský stát veškerá vhodná opatření s cílem omezit nebo
zakázat dodávání lodní výstroje na trh, nebo zajistit, aby byla
stažena z oběhu nebo z trhu.
Čl. 43
Článek 40
Postup nakládání s tlakovými zařízeními nebo sestavami
představujícími riziko na vnitrostátní úrovni
1. Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu
dostatečné důvody domnívat se, že určitá tlaková zařízení nebo
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sestavy, na něž se vztahuje tato směrnice, představují riziko pro
zdraví nebo bezpečnost osob anebo pro domácí zvířata nebo
majetek, provedou hodnocení, zda dotčené tlakové zařízení nebo
sestava splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto
směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem
spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že tlakové zařízení nebo sestava
nesplňují požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyzvou
příslušný hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná
nápravná opatření k uvedení tlakového zařízení nebo sestavy do
souladu s těmito požadavky, nebo k jejich stažení z trhu nebo z
oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze
rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
32014L0053 Čl. 40

2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt přijme všechna vhodná nápravná
opatření ohledně všech dotčených tlakových zařízení a sestav,
které dodal na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání zařízení nebo
sestav na trh daného členského státu, nebo zařízení nebo sestavu
stáhnout z trhu nebo z oběhu.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího zařízení nebo sestavy, údaje o původu
zařízení nebo sestavy, povaze nesouladu a souvisejícího rizika,
povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a
údaje o stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány
dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu
některý z těchto nedostatků:
a) zařízení nebo sestava nesplňuje požadavky na ochranu zdraví
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nebo bezpečnost osob nebo požadavky týkající se ochrany
domácích zvířat nebo majetku;
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12,
na nichž je založen předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčeného zařízení nebo sestavy, které mají k
dispozici, a v případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním
opatřením o svých námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci nevznese žádný členský stát ani Komise
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
zařízením nebo sestavou neprodleně přijata vhodná omezující
opatření, jako je stažení tohoto zařízení nebo sestavy z trhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
Článek 43
Formální nesoulad

Čl. 43

1. Aniž je dotčen článek 40, členský stát vyzve příslušný
hospodářský subjekt, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden z
následujících nedostatků:
a) označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení
(ES) č. 765/2008 nebo článkem 19 této směrnice;
b) označení CE nebylo umístěno;
c) identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do kontrolní
fáze výroby bylo umístěno v rozporu s článkem 19 nebo nebylo
umístěno;
d) označení a údaje na štítku podle bodu 3.3 přílohy I nebyly
umístěny nebo byly umístěny v rozporu s článkem 19 nebo bodem
3.3 přílohy I;
e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;
f) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;
g) technická dokumentace chybí nebo je neúplná;
h) informace uvedené v čl. 6 odst. 6 nebo čl. 8 odst. 3 chybějí,
nebo jsou nesprávné nebo neúplné;
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i) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článku 6
nebo článku 8.
2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, přijme
dotčený členský stát všechna vhodná opatření a omezí nebo
zakáže dodávání zařízení nebo sestavy na trh, nebo zajistí, aby
byly staženy z oběhu nebo z trhu.
Článek 40
Postup nakládání s rádiovými zařízeními představujícími riziko na
vnitrostátní úrovni
1. Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu
dostatečné důvody domnívat se, že určité rádiové zařízení, na něž
se vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro zdraví nebo
bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se vztahuje
tato směrnice, provedou hodnocení, zda dotčené rádiové zařízení
splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto směrnicí.
Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v
nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení zmíněného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že rádiové zařízení nesplňuje
požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují, aby
příslušný hospodářský subjekt přijal všechna vhodná nápravná
opatření k uvedení rádiového zařízení do souladu s těmito
požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě,
kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených rádiových zařízení,
která dodal na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem veškerá vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání tohoto rádiového
zařízení na trh daného členského státu, nebo je stáhnout z trhu
nebo z oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
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informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v druhém pododstavci odstavce
4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího rádiového zařízení, údaje o původu
rádiového zařízení, povaze nesouladu a souvisejícího rizika,
povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o
stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru
nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z
těchto nedostatků:
a) rádiové zařízení nesplňuje příslušné základní požadavky
stanovené v článku 3, nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 16,
které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup
podle tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské
státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčených rádiových zařízení, které mají k
dispozici, a v případě nesouhlasu s přijatými vnitrostátními
opatřeními o svých námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci nevznese žádný členský stát ani Komise
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za oprávněné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
rádiovým zařízením neprodleně přijata vhodná omezující opatření,
jako je stažení rádiového zařízení z trhu.
Článek 43
Formální nesoulad
1. Aniž je dotčen článek 40, členský stát vyžaduje po příslušném
hospodářském subjektu, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden
z následujících nedostatků:
a) označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení
(ES) č. 765/2008 nebo článkem 20 této směrnice;
b) označení CE nebylo umístěno;
c) identifikační číslo oznámeného subjektu, použije-li se postup
posouzení shody uvedený v příloze IV, bylo umístěno v rozporu s
článkem 20 nebo nebylo umístěno;
d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;
e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;
f) technická dokumentace chybí nebo je neúplná;
g) informace uvedené v čl. 10 odst. 6 nebo 7 nebo v čl. 12 odst. 3
chybí, jsou nesprávné nebo neúplné;
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h) k rádiovému zařízení nejsou přiloženy informace o jeho
zamýšleném použití, EU prohlášení o shodě nebo informace o
omezení použití, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 8, 9 a 10;
i) nejsou splněny požadavky stanovené v článku 15 ohledně
identifikace hospodářských subjektů;
j) nebyl dodržen článek 5.

§ 51

§ 51
32014L0029 Čl. 37
Výrobky představující riziko i přes splnění požadavků
(1) Pokud orgán dozoru po provedení rozborů podle § 49 odst. 2
písm. a) nebo po zjišťování podle § 50 odst. 1, zjistí, že výrobek,
který splňuje stanovené požadavky nebo požadavky příslušného
nařízení Evropské unie, přesto představuje riziko, uloží
příslušnému hospodářskému subjektu, aby přijal všechna vhodná
opatření a ve lhůtě přiměřené povaze rizika zajistil, aby dotčený
výrobek, pokud byl uveden na trh, toto riziko dále nepředstavoval,
nebo aby výrobek stáhl z trhu nebo z oběhu. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(2) Hospodářský subjekt je povinen zajistit, aby byla všechna
nápravná opatření přijata u všech dotčených výrobků, které ve
všech členských státech Evropské unie dodal na trh.
(3) O nápravných opatřeních hospodářský subjekt bez
zbytečného odkladu informuje orgán dozoru.

32014L0035 Čl. 21

2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát
přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání
dotčeného rádiového zařízení na trh, nebo zajistí, aby bylo staženo
z oběhu nebo z trhu.
Článek 37
Nádoby, jež jsou v souladu, ale přesto představují riziko
1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 35 odst. 1
zjistí, že ačkoli je nádoba v souladu s touto směrnicí, představuje
riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, domácí zvířata nebo
majetek, musí po příslušném hospodářském subjektu vyžadovat,
aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčená
nádoba, pokud byla uvedena na trh, dále nepředstavovala toto
riziko, nebo aby ji stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou
může členský stát stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
2. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata nápravná opatření
ohledně všech dotčených nádob, které dodal na trh v celé Unii.
3. Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní
členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčené
nádoby, údaje o jejím původu a dodavatelském řetězci, údaje o
povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze a době trvání opatření
přijatých na vnitrostátní úrovni.
4. Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s
příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede
hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků
tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcích aktů
rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli, a v
případě nutnosti navrhne vhodná opatření.
Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se
přijímají přezkumným postupem podle čl. 39 odst. 3. V závažných,
naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se ochrany
zdraví a bezpečnosti osob, či domácích zvířat, nebo majetku přijme
Komise postupem podle čl. 39 odst. 4 okamžitě použitelné
prováděcí akty.
5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise
ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému
hospodářskému subjektu nebo subjektům.
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Článek 21
Výrobky, jež jsou v souladu, ale přesto představují riziko
1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 19 odst. 1
zjistí, že ačkoli je elektrické zařízení v souladu s touto směrnicí,
představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob či pro domácí
zvířata nebo majetek, musí po příslušném hospodářském subjektu
vyžadovat, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby
dotčené elektrické zařízení, pokud bylo uvedeno na trh, dále
nepředstavovalo toto riziko, nebo aby je stáhnul z trhu nebo z
oběhu ve lhůtě, kterou může členský stát stanovit a která je
přiměřená povaze rizika.
2. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata nápravná opatření
ohledně všech dotčených elektrických zařízení, která dodal na trh v
celé Unii.
3. Členský stát neprodleně informuje Komisi a ostatní členské
státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné podrobnosti,
zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného elektrického
zařízení, údaje o jeho původu a dodavatelském řetězci, údaje o
povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze a době trvání opatření
přijatých na vnitrostátní úrovni.
4. Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s
příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede
hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků
tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcích aktů
rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření důvodná, či nikoli, a v
případě nutnosti navrhne vhodná opatření.
Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se
přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2.
V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech
týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti osob či domácích zvířat
nebo majetku, přijme Komise postupem podle článku 23 odst. 3
okamžitě použitelné prováděcí akty.
5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise
ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému
hospodářskému subjektu nebo subjektům..
Článek 37
Výrobky, jež jsou v souladu, ale přesto představují riziko
1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 35 odst. 1
zjistí, že ačkoli je výrobek v souladu s touto směrnicí, představuje
riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob anebo pro domácí zvířata
nebo majetek, musí po příslušném hospodářském subjektu
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vyžadovat, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby
dotčený výrobek, pokud byl uveden na trh, dále nepředstavoval
toto riziko, nebo aby jej stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě,
kterou může členský stát stanovit a která je přiměřená povaze
rizika.
2. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata nápravná opatření
ohledně všech dotčených výrobků, které dodal na trh v celé Unii.
3. Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní
členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného
výrobku, údaje o jeho původu a dodavatelském řetězci, údaje o
povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze a době trvání opatření
přijatých na vnitrostátní úrovni.
4. Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s
příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede
hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků
tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcích aktů
rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli, a v
případě nutnosti navrhne vhodná opatření.
Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se
přijímají přezkumným postupem podle čl. 39 odst. 3.
V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech
týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti osob, či ochrany
domácích zvířat nebo majetku přijme Komise postupem podle čl.
39 odst. 4 okamžitě použitelné prováděcí akty.
5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise
ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému
hospodářskému subjektu nebo subjektům.
Článek 39
Neautomatické váhy, jež jsou v souladu, ale přesto představují
riziko
1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 37 odst. 1
zjistí, že ačkoli jsou neautomatické váhy v souladu s touto
směrnicí, představují riziko pro ochranu veřejných zájmů, musí po
příslušném hospodářském subjektu vyžadovat, aby přijal všechna
vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčené neautomatické váhy,
pokud byly uvedeny na trh, dále nepředstavovaly toto riziko, nebo
aby je stáhl z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může členský stát
stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
2. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata nápravná opatření
ohledně všech dotčených neautomatických vah, které dodal na trh
v celé Unii.
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3. Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní
členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčených
neautomatických vah, údaje o jejich původu a dodavatelském
řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze a
době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.
4. Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s
příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede
hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků
tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcích aktů
rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli, a v
případě nutnosti navrhne vhodná opatření.
Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce
jsou přijímány přezkumným postupem podle čl. 41 odst. 3.
5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise
ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému
hospodářskému subjektu nebo subjektům.
Článek 44
Měřidla, jež jsou v souladu, ale přesto představují riziko
1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 42 odst. 1
zjistí, že ačkoli je měřidlo v souladu s touto směrnicí, představuje
riziko pro ochranu veřejných zájmů, musí po příslušném
hospodářském subjektu vyžadovat, aby přijal všechna vhodná
opatření k zajištění toho, aby dotčené měřidlo, pokud bylo uvedeno
na trh, dále nepředstavovalo toto riziko, nebo aby je stáhnul z trhu
nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může členský stát stanovit a která je
přiměřená povaze rizika.
2. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata nápravná opatření
ohledně všech dotčených měřidel, která dodal na trh v celé Unii.
3. Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní
členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného
měřidla, údaje o jeho původu a dodavatelském řetězci, údaje o
povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze a době trvání opatření
přijatých na vnitrostátní úrovni.
4. Komise neprodleně zahájí konzultaci s členskými státy a s
příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a zahájí
hodnocení vnitrostátních opatření. Na základě výsledků tohoto
hodnocení Komise prostřednictvím prováděcích aktů rozhodne,
zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli, a v případě nutnosti
navrhne vhodná opatření.
Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se
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přijímají přezkumným postupem podle čl. 46 odst. 3.
5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise
ho neprodleně oznámí členským státům a příslušnému
hospodářskému subjektu nebo subjektům.

32014L0033 Čl. 40

Článek 44
Výbušniny, jež jsou v souladu, ale přesto představují riziko
1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 42 odst. 1
zjistí, že ačkoli je výbušnina v souladu s touto směrnicí,
představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro
majetek či životní prostředí, musí po příslušném hospodářském
subjektu vyžadovat, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění
toho, aby dotčená výbušnina, pokud byla uvedena na trh, dále
nepředstavovala toto riziko, nebo aby ji stáhl z trhu nebo z oběhu
ve lhůtě, kterou může členský stát stanovit a která je přiměřená
povaze rizika.
2. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata nápravná opatření
ohledně všech dotčených výbušnin, které dodal na trh v celé Unii.
3. Členský stát neprodleně informuje Komisi a ostatní členské
státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné podrobnosti,
zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčené výbušniny, údaje
o jejím původu a dodavatelském řetězci, údaje o povaze
souvisejícího rizika a údaje o povaze a době trvání opatření
přijatých na vnitrostátní úrovni.
4. Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s
příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede
hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků
tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcích aktů
rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli, a v
případě nutnosti navrhne vhodná opatření.
Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se
přijímají přezkumným postupem podle čl. 49 odst. 3.
V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech
týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti osob nebo ochrany
majetku či životního prostředí přijme Komise postupem podle čl. 49
odst. 4 okamžitě použitelné prováděcí akty.
5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise
ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému
hospodářskému subjektu nebo subjektům.
Článek 40
Výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, jež jsou v
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souladu, ale přesto představují riziko
1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 38 odst. 1
zjistí, že ačkoli je výtah v souladu s touto směrnicí, představuje
riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, nebo případně pro
bezpečnost majetku, musí po dodavateli vyžadovat, aby přijal
všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčený výtah dále
nepředstavoval toto riziko, nebo aby výtah stáhnul nebo aby omezil
nebo zakázal jeho používání, a to ve lhůtě, kterou může členský
stát stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 38 odst. 1
zjistí, že ačkoli je bezpečnostní komponenta pro výtahy v souladu s
touto směrnicí, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost
osob, nebo případně pro bezpečnost majetku, musí po příslušném
hospodářském subjektu vyžadovat, aby přijal všechna vhodná
opatření k zajištění toho, aby dotčená bezpečnostní komponenta
pro výtahy, pokud byla uvedena na trh, dále nepředstavovala toto
riziko, nebo aby tuto bezpečnostní komponentu pro výtahy stáhnul
z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může členský stát stanovit a
která je přiměřená povaze rizika.
2. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata nápravná opatření
ohledně všech dotčených výtahů nebo bezpečnostních komponent
pro výtahy, které uvedl nebo dodal na trh v celé Unii.
32014L0090 Čl. 28

3. Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní
členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčených
výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, údaje o jejich
původu a dodavatelském řetězci, údaje o povaze souvisejícího
rizika a údaje o povaze a době trvání opatření přijatých na
vnitrostátní úrovni.
4. Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s
příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede
hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků
tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcích aktů
rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli, a v
případě nutnosti navrhne vhodná opatření.
Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se
přijímají přezkumným postupem podle čl. 42 odst. 3.
V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech
týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti osob přijme Komise
postupem podle čl. 42 odst. 4 okamžitě použitelné prováděcí akty.
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5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise
ho neprodleně oznámí členským státům a příslušnému
hospodářskému subjektu nebo subjektům.
Článek 28
Výrobky, jež jsou v souladu s předpisy, ale přesto představují riziko
pro námořní bezpečnost, zdraví nebo životní prostředí

32014L0068 Čl. 42

1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 26 odst. 1
zjistí, že ačkoli je lodní výstroj v souladu s touto směrnicí,
představuje riziko pro námořní bezpečnost, zdraví nebo životní
prostředí, vyzve dotčený hospodářský subjekt, aby přijal veškerá
vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčená lodní výstroj, pokud
byla uvedena na trh, dále nepředstavovala toto riziko, nebo aby ji
stáhl z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může členský stát
stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
2. Hospodářský subjekt přijme nápravná opatření ohledně všech
dotčených výrobků, které dodal na trh v celé Unii nebo umístil na
palubu lodí EU.
3.
Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní
členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčené lodní
výstroje, údaje o jejím původu a dodavatelském řetězci, údaje o
povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze a době trvání opatření
přijatých na vnitrostátní úrovni.
4. Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s
příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede
hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků
tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou opatření důvodná, či
nikoli, a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření. Za tímto
účelem se použijí obdobně ustanovení čl. 27 odst. 2.
5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise
ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému
hospodářskému subjektu nebo subjektům.
Článek 42
Tlaková zařízení nebo sestavy, jež jsou v souladu, ale přesto
představují riziko
1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 40 odst. 1
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zjistí, že ačkoli je tlakové zařízení nebo sestava v souladu s touto
směrnicí, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, pro
domácí zvířata nebo majetek, vyzve příslušný hospodářský
subjekt, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby
dotčené zařízení nebo sestava, pokud byly uvedeny na trh, dále
nepředstavovaly toto riziko, nebo aby je stáhl z trhu nebo z oběhu
ve lhůtě, kterou může členský stát stanovit a která je přiměřená
povaze rizika.
2. Hospodářský subjekt přijme nápravná opatření ohledně všech
dotčených zařízení nebo sestav, které dodal na trh v celé Unii.
3. Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní
členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného
zařízení nebo sestavy, údaje o jeho původu a dodavatelském
řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze a
době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.
4. Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s
příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede
hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků
tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcích aktů
rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli, a v
případě nutnosti navrhne vhodná opatření.
Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se
přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 44 odst. 3.
V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech
týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti osob či ochrany
domácích zvířat nebo majetku přijme Komise postupem uvedeným
v čl. 44 odst. 4 okamžitě použitelné prováděcí akty.
5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise
ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému
hospodářskému subjektu nebo subjektům.
Článek 42
Rádiové zařízení, jež je v souladu, ale přesto představuje riziko
1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 40 odst. 1
zjistí, že ačkoli je rádiové zařízení v souladu s touto směrnicí,
představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro
ochranu jiných veřejných zájmů, na které se vztahuje tato
směrnice, vyzve příslušný hospodářský subjekt, aby přijal všechna
vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčené rádiové zařízení při
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uvedení na trh, dále nepředstavovalo toto riziko, nebo aby je
stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může stanovit a která
je přiměřená povaze rizika.
2. Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná opatření byla přijata
ohledně všech dotčených rádiových zařízení, která dodal na trh v
celé Unii.
3. Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní
členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného
rádiového zařízení, údaje o jeho původu a dodavatelském řetězci,
údaje o povaze souvisejícího rizika a o povaze a době trvání
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.
4. Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s
příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede
hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě výsledků
tohoto hodnocení Komise rozhodne prostřednictvím prováděcích
aktů, zda je vnitrostátní opatření oprávněné, či nikoli, a v případě
nutnosti navrhne vhodná opatření.
Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se
přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 45 odst. 3.
V řádně odůvodněných a naléhavých případech týkajících se
zdraví a bezpečnosti osob přijme Komise okamžitě použitelné
prováděcí akty postupem podle čl. 45 odst. 4.

§ 52

§ 52
32014L0029 Čl. 35
Oznamovací povinnost
(1) Orgány dozoru jsou povinny oznámit Ministerstvu průmyslu a
obchodu (dále jen „Ministerstvo“) přijetí opatření týkajícího se
výrobku nebo série výrobku v případech, kdy výrobek představuje
riziko. To platí i v případě opatření, které přijme dotčený
hospodářský subjekt z vlastní iniciativy a orgán dozoru obdrží
informaci o tomto opatření.
(2) Informace poskytované Ministerstvu obsahují veškeré
dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci
výrobku, jeho původu, dodavatelského řetězce, rizika, které
výrobek představuje, údaje o povaze a trvání opatření přijatého
orgánem dozoru a popřípadě informace o dobrovolném opatření
přijatém dotčeným hospodářským subjektem.
(3) Pokud riziko přesáhne území České republiky, Ministerstvo je
povinno bezodkladně informovat o výskytu takového výrobku
Evropskou komisi a ostatní členské státy.

5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise
ho neprodleně oznámí členským státům a příslušnému
hospodářskému subjektu nebo subjektům.
Článek 35
Postup nakládání s nádobami představujícími riziko na vnitrostátní
úrovni
1. Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu
dostatečné důvody domnívat se, že nádoba, na niž se vztahuje tato
směrnice, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, či
pro domácí zvířata nebo majetek, provedou hodnocení, zda
dotčená nádoba splňuje všechny příslušné požadavky stanovené
touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem
spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že nádoba nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po příslušném
hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná
opatření k uvedení nádoby do souladu s těmito požadavky, nebo k
jejímu stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit
a která je přiměřená povaze rizika.
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(4) Obdrží-li Ministerstvo od Evropské komise informaci o přijetí
opatření vůči výrobku představujícímu riziko, předá tyto
informace bez zbytečného odkladu orgánům dozoru k dalšímu
postupu.
(5) K zajištění fungování systému výměny informací podle
odstavců 1 až 3 se obdobně použije jiný právní předpis upravující
postupy, obsah a formu informace o výskytu nebezpečných
nepotravinářských výrobků.

Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených nádob, které dodal na
trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání nádoby na trh
daného členského státu, nebo ji stáhnout z trhu nebo z oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovující nádoby, údaje o původu nádoby, povaze
nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření
přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného
hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména
uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:
a) nádoba nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo
bezpečnosti osob, či ochrany domácích zvířat nebo majetku, nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12,
které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčené nádoby, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčenou nádobou
neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je stažení
nádoby z trhu.
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32014L0035 Čl. 19

Článek 19
Postup nakládání s elektrickými zařízeními představujícími riziko
na vnitrostátní úrovni
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že elektrické zařízení, na něž se
vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro zdraví nebo
bezpečnost osob či pro domácí zvířata nebo majetek, provedou
hodnocení, zda dotčené elektrické zařízení splňuje všechny
příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné
hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné
míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že elektrické zařízení nesplňuje
požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po
příslušném hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná
nápravná opatření k uvedení elektrického zařízení do souladu s
těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve
lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených elektrických zařízení,
která dodal na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání elektrického
zařízení na trh daného členského státu, nebo elektrické zařízení
stáhnout z trhu nebo z oběhu.
O těchto opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně informují
Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího elektrického zařízení, údaje o původu
elektrického zařízení, povaze nesouladu a souvisejícího rizika,
povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o
stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru
nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z
těchto nedostatků:
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a)
elektrické zařízení nesplňuje bezpečnostní zásady uvedené v
článku 3 a stanovené v příloze I týkající se zdraví nebo
bezpečnosti osob či domácích zvířat nebo majetku, nebo
b)
nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12, v
mezinárodních normách uvedených v článku 13 nebo ve
vnitrostátních normách uvedených v článku 14, které jsou
základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčeného elektrického zařízení, které mají k
dispozici, a v případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním
opatřením o svých námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
elektrickým zařízením neprodleně přijata vhodná omezující
opatření, jako je stažení elektrického zařízení z trhu.
32014L0034 Čl. 35

Článek 35
Postup nakládání s výrobky představujícími riziko na vnitrostátní
úrovni
1. Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu
dostatečné důvody domnívat se, že určitý výrobek představuje
riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob anebo pro domácí zvířata
nebo majetek, provedou hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje
všechny příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné
hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné
míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po dotčeném
hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná
opatření k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k
jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a
která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
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použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká
pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní
členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má
hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených výrobků, které dodal
na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1
druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání výrobku na trh
daného členského státu, nebo výrobek stáhnout z trhu nebo z
oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku,
povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a údaje o stanovisku
příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem
zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto
nedostatků:
a) výrobek nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo
bezpečnosti osob anebo požadavky týkající se ochrany domácích
zvířat nebo majetku, nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12,
které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčeného výrobku, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
výrobkem neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je
stažení tohoto výrobku z trhu.
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32014L0031 Čl. 37

Článek 37
Postup nakládání s neautomatickými vahami představujícími riziko
na vnitrostátní úrovni
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že neautomatické váhy, na něž se
vztahuje tato směrnice, představují riziko pro hlediska ochrany
veřejných zájmů, na něž se vztahuje tato směrnice, provedou
hodnocení, zda dotčené neautomatické váhy splňují všechny
příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné
hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné
míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že neautomatické váhy nesplňují
požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po
příslušném hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná
nápravná opatření k uvedení neautomatických vah do souladu s
těmito požadavky, nebo k jejich stažení z trhu nebo z oběhu ve
lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká
pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní
členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má
hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených neautomatických vah,
které dodal na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1
druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání neautomatických
vah na trh daného členského státu, nebo je stáhnout z trhu nebo z
oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujících neautomatických vah, údaje o původu
neautomatických vah, povaze nesouladu a souvisejícího rizika,
povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o
stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru
nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z
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těchto nedostatků:
a) neautomatické váhy nesplňují požadavky týkající se hledisek
ochrany veřejných zájmů stanovené v této směrnici nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12,
které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčených neautomatických vah, které mají k
dispozici, a v případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním
opatřením o svých námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčenými
neautomatickými vahami neprodleně přijata vhodná omezující
opatření, jako je stažení těchto neautomatických vah z trhu.
32014L0032 Čl. 42

Článek 42
Postup nakládání s měřidly představujícími riziko na vnitrostátní
úrovni
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že měřidlo, na něž se vztahuje
tato směrnice, představuje riziko pro ochranu veřejných zájmů, na
něž se vztahuje tato směrnice, provedou hodnocení, zda dotčené
měřidlo splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto
směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem
spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že měřidlo nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po příslušném
hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná
opatření k uvedení měřidla do souladu s těmito požadavky nebo k
jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a
která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem o tom informují příslušný oznámený
subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká
pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní
členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má
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hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření přijata ohledně všech dotčených měřidel, která
dodal na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1
druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání měřidla na trh
daného členského státu, nebo měřidlo stáhnout z trhu nebo z
oběhu.
Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího měřidla, údaje o původu měřidla,
povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného
hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména
uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:
a) měřidlo nesplňuje požadavky týkající se ochrany veřejných
zájmů stanovené v této směrnici; nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách nebo normativních
dokumentech uvedených v článku 14, které jsou základem pro
předpoklad shody.
6. Členské státy, jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčeného měřidla, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným měřidlem
neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je stažení
měřidla z jejich trhu.
32014L0028 Čl. 42

Článek 42
Postup nakládání s výbušninami představujícími riziko na
vnitrostátní úrovni
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že výbušnina představuje riziko
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pro zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí,
provedou hodnocení, zda dotčená výbušnina splňuje všechny
příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné
hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné
míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že výbušnina nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po příslušném
hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná
opatření k uvedení výbušniny do souladu s těmito požadavky, nebo
k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou
stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených výbušnin, které dodal
na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání výbušniny na trh
daného členského státu nebo ji stáhnout z trhu nebo z oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujících výbušnin, údaje o původu výbušnin,
povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a údaje o stanovisku
příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem
zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto
nedostatků:
a)výbušnina nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo
bezpečnosti osob nebo požadavky týkající se ochrany majetku
nebo životního prostředí; nebo
b)nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 19,
které jsou základem pro předpoklad shody.
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6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčené výbušniny, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odstavci 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčenou
výbušninou neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je
stažení této výbušniny z trhu.
32014L0033 Čl. 38

Článek 38
Postup nakládání s výtahy nebo bezpečnostními komponentami
pro výtahy představujícími riziko na vnitrostátní úrovni
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že výtah nebo bezpečnostní
komponenta pro výtahy, na něž se vztahuje tato směrnice,
představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo případně
pro bezpečnost majetku, provedou hodnocení, zda dotčený výtah
nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy splňují všechny
příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné
hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné
míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že výtah nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po dodavateli, aby
přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení výtahu do
souladu s těmito požadavky ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která
je přiměřená povaze rizika.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že bezpečnostní komponenta pro
výtahy nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně
vyžadují po příslušném hospodářském subjektu, aby přijal všechna
vhodná nápravná opatření k uvedení bezpečnostní komponenty
pro výtahy do souladu s těmito požadavky, nebo k jejímu stažení z
trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je
přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
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Na opatření uvedená v druhém a třetím pododstavci tohoto
odstavce se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených výtahů a
bezpečnostních komponent pro výtahy, které uvedl nebo dodal na
trh v celé Unii.
4. Pokud dodavatel ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém
pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány
dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s cílem
omezit či zakázat uvedení dotčeného výtahu na trh daného
členského státu či jeho používání, nebo dotčený výtah stáhnout.
Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1
třetím pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou
orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s
cílem zakázat nebo omezit dodávání bezpečnostní komponenty
pro výtahy na trh daného členského státu, nebo ji stáhnout z trhu
nebo z oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 třetím pododstavci jsou
všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího výtahu nebo bezpečnostní komponenty
pro výtahy, údaje o jejich původu, povaze údajného nesouladu a
souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na
vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušných hospodářských
subjektů. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je
důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:
c)

výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy
nesplňuje základní požadavky na ochranu zdraví a
bezpečnost stanovené v této směrnici nebo

d)

nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v
článku 14, které jsou základem pro předpoklad shody.

6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících

223
údajích o nesouladu dotčeného výtahu nebo bezpečnostní
komponenty pro výtahy, které mají k dispozici, a v případě
nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
třetím pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
výtahem nebo bezpečnostní komponentou pro výtahy neprodleně
přijata vhodná omezující opatření, jako je stažení bezpečnostní
komponenty pro výtahy z trhu.
32014L0030 Čl. 38

Článek 38
Postup nakládání s přístroji představujícími riziko na vnitrostátní
úrovni
1. Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu
dostatečné důvody domnívat se, že určitý přístroj, na nějž se
vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro veřejný zájem, na
nějž se vztahuje tato směrnice, provedou hodnocení, zda dotčený
přístroj splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto
směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem
spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že přístroj nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují, aby dotčený
hospodářský subjekt přijal všechna vhodná nápravná opatření k
uvedení přístroje do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho
stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která
je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených přístrojů, které dodal
na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
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opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání přístroje na trh
daného členského státu, nebo přístroj stáhnout z trhu nebo z
oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího přístroje, údaje o původu přístroje,
povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného
hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména
uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:
a) přístroj nesplňuje požadavky týkající se ochrany veřejného
zájmu, na nějž se vztahuje tato směrnice, nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku
13, které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčeného přístroje, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise nevznese
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
přístrojem neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je
například stažení přístroje z trhu.
32013L0053 Čl. 44

Článek 44
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají
dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje
tato směrnice, představuje riziko pro zdraví či bezpečnost osob,
majetek nebo životní prostředí, provedou hodnocení, zda dotčený
výrobek splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto
směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty nebo soukromý dovozce
podle potřeby spolupracují s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v případě hospodářského subjektu orgány dozoru nad trhem
v průběhu tohoto hodnocení zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, vyžadují neprodleně, aby dotčený
hospodářský subjekt přijal vhodná nápravná opatření k uvedení
výrobku do souladu s těmito požadavky nebo aby výrobek stáhl z
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trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je
přiměřená povaze rizika.
Pokud v případě soukromého dovozce orgány dozoru nad trhem v
průběhu tohoto hodnocení zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky
stanovené touto směrnicí, soukromý dovozce je neprodleně
informován o vhodných nápravných opatřeních, která je třeba
udělat k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo
požádán, aby pozastavil uvádění výrobku do provozu nebo
pozastavil jeho používání, a to způsobem přiměřeným povaze
rizika.
Orgány dozoru nad trhem o tom informují příslušný oznámený
subjekt.
Na opatření uvedená v druhém a třetím pododstavci se použije
článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká
pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní
členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má
dotčený hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla vhodná nápravná opatření
přijata u všech dotčených výrobků, které dodával na trh v celé Unii.
Soukromý dovozce zajistí, aby byla vhodná nápravná opatření
přijata u výrobku, který dovezl do Unie pro vlastní potřebu.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě zmíněné v odst. 1
druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání výrobku na trh
daného členského státu nebo výrobek stáhnout z trhu či z oběhu.
Pokud soukromý dovozce nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat uvádění předmětného výrobku do provozu
nebo zakázat či omezit jeho používání na území daného členského
státu.
Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních informují
neprodleně Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou všechny
dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci
nevyhovujícího výrobku, údaje o původu výrobku, povaze
uvedeného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání
přijatých vnitrostátních opatření a argumenty dotčeného
hospodářského subjektu nebo soukromého dovozce. Orgány
dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu
některý z těchto nedostatků:
a) výrobek nesplňuje požadavky týkající se ochrany zdraví nebo

226
bezpečnosti osob, ochrany majetku nebo životního prostředí
stanovené v této směrnici; nebo
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 14,
které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech dostupných
doplňujících údajích o nesouladu dotčeného výrobku a v případě
nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od obdržení informací uvedených v odstavci
4 žádný členský stát ani Komise nevznese námitku proti
předběžnému opatření přijatému členským státem, považuje se
opatření za odůvodněné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
výrobkem neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je
stažení výrobku z jejich trhu.
32014L0090 Čl. 26

Článek 26
Postup nakládání s lodní výstrojí představující riziko na vnitrostátní
úrovni
1.
Pokud orgány dozoru nad trhem v členském státě mají
dostatečné důvody domnívat se, že určitá lodní výstroj, na niž se
vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro námořní bezpečnost,
zdraví nebo životní prostředí, provedou hodnocení, zda dotčená
lodní výstroj splňuje všechny požadavky stanovené touto směrnicí.
Příslušné hospodářské subjekty s orgány dozoru nad trhem podle
potřeby spolupracují.
Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí,
že lodní výstroj nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí,
neprodleně vyzvou příslušný hospodářský subjekt, aby přijal
veškerá vhodná nápravná opatření k uvedení lodní výstroje do
souladu s těmito požadavky, nebo k jejímu stažení z trhu nebo z
oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze
rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2.

Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
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netýká pouze území daného členského státu nebo lodí plujících
pod jejich vlajkou, informují prostřednictvím informačního systému
zpřístupněného Komisí pro účely dozoru nad trhem Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení provedeného podle
odstavce 1 a o opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich
žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt přijme veškerá vhodná nápravná opatření
ohledně všech dotčených výrobků, které dodal na trh v celé Unii,
nebo případně umístil nebo dodal k umístění na palubu lodí EU.
4.
Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě stanovené
orgány dozoru nad trhem v souladu s odst. 1 druhým
pododstavcem nepřijme přiměřená nápravná opatření nebo jinak
neplní své povinnosti podle této směrnice, přijmou orgány dozoru
nad trhem veškerá vhodná předběžná opatření s cílem zakázat
nebo omezit dodávání lodní výstroje na trh daného členského státu
nebo její umisťování na palubu lodí plujících pod jejich vlajkou,
nebo výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu.
Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních informují
neprodleně Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací o opatřeních přijatých orgány dozoru nad
trhem podle odstavce 4 jsou všechny dostupné podrobnosti,
zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovující lodní výstroje,
údaje o původu výrobku, povaze údajného nesouladu a
souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na
vnitrostátní úrovni a údaje o stanovisku dotčeného hospodářského
subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je
důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:
a)lodní výstroj nesplňuje příslušné požadavky na návrh, zhotovení
a funkčnost stanovené podle článku 4;
b)nesoulad se zkušebními normami uvedenými článku 4 během
postupu posuzování shody;
c)nedostatky v uvedených zkušebních normách.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup,
neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých
opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích týkajících
se nesouladu dotčené lodní výstroje, které mají k dispozici, a v
případě nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením o svých
námitkách.
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7. Jestliže do čtyř měsíců od obdržení informací o opatřeních
přijatých orgány dozoru nad trhem podle odstavce 4 nevznese
žádný členský stát ani Komise námitku proti předběžnému opatření
přijatému členským státem, považuje se uvedené opatření za
důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčenou lodní
výstrojí bezodkladně přijata náležitá restriktivní opatření, např.
stažení daného výrobku z jejich trhů.
32014L0068 Čl. 40

Článek 40
Postup nakládání s tlakovými zařízeními nebo sestavami
představujícími riziko na vnitrostátní úrovni
1. Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu
dostatečné důvody domnívat se, že určitá tlaková zařízení nebo
sestavy, na něž se vztahuje tato směrnice, představují riziko pro
zdraví nebo bezpečnost osob anebo pro domácí zvířata nebo
majetek, provedou hodnocení, zda dotčené tlakové zařízení nebo
sestava splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto
směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem
spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že tlakové zařízení nebo sestava
nesplňují požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyzvou
příslušný hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná
nápravná opatření k uvedení tlakového zařízení nebo sestavy do
souladu s těmito požadavky, nebo k jejich stažení z trhu nebo z
oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze
rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt přijme všechna vhodná nápravná
opatření ohledně všech dotčených tlakových zařízení a sestav,
které dodal na trh v celé Unii.
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4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání zařízení nebo
sestav na trh daného členského státu, nebo zařízení nebo sestavu
stáhnout z trhu nebo z oběhu.
5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém pododstavci
jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího zařízení nebo sestavy, údaje o původu
zařízení nebo sestavy, povaze nesouladu a souvisejícího rizika,
povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a
údaje o stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány
dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu
některý z těchto nedostatků:
a) zařízení nebo sestava nesplňuje požadavky na ochranu zdraví
nebo bezpečnost osob nebo požadavky týkající se ochrany
domácích zvířat nebo majetku;
b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12,
na nichž je založen předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup podle
tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy
o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčeného zařízení nebo sestavy, které mají k
dispozici, a v případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním
opatřením o svých námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci nevznese žádný členský stát ani Komise
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za důvodné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
zařízením nebo sestavou neprodleně přijata vhodná omezující
opatření, jako je stažení tohoto zařízení nebo sestavy z trhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
32014L0053 Čl. 40

Článek 40
Postup nakládání s rádiovými zařízeními představujícími riziko na
vnitrostátní úrovni
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1. Pokud mají orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu
dostatečné důvody domnívat se, že určité rádiové zařízení, na něž
se vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro zdraví nebo
bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se vztahuje
tato směrnice, provedou hodnocení, zda dotčené rádiové zařízení
splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto směrnicí.
Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v
nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.
Pokud v průběhu hodnocení zmíněného v prvním pododstavci
orgány dozoru nad trhem zjistí, že rádiové zařízení nesplňuje
požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují, aby
příslušný hospodářský subjekt přijal všechna vhodná nápravná
opatření k uvedení rádiového zařízení do souladu s těmito
požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě,
kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.
Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a
ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna vhodná
nápravná opatření ohledně všech dotčených rádiových zařízení,
která dodal na trh v celé Unii.
4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst.
1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření,
přijmou orgány dozoru nad trhem veškerá vhodná předběžná
opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání tohoto rádiového
zařízení na trh daného členského státu, nebo je stáhnout z trhu
nebo z oběhu.
O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně
informují Komisi a ostatní členské státy.
5. Součástí informací uvedených v druhém pododstavci odstavce
4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro
identifikaci nevyhovujícího rádiového zařízení, údaje o původu
rádiového zařízení, povaze nesouladu a souvisejícího rizika,
povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o
stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány dozoru
nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z
těchto nedostatků:
a) rádiové zařízení nesplňuje příslušné základní požadavky
stanovené v článku 3, nebo
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b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 16,
které jsou základem pro předpoklad shody.
6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup
podle tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní členské
státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících
údajích o nesouladu dotčených rádiových zařízení, které mají k
dispozici, a v případě nesouhlasu s přijatými vnitrostátními
opatřeními o svých námitkách.
7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 4
druhém pododstavci nevznese žádný členský stát ani Komise
námitku proti předběžnému opatření přijatému členským státem,
považuje se uvedené opatření za oprávněné.
8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným
rádiovým zařízením neprodleně přijata vhodná omezující opatření,
jako je stažení rádiového zařízení z trhu.
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