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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. června 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a do-
plnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 8, § 11 odst. 2,
§ 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických po-
žadavcích na strojní zařízení, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 1
odst. 4 písm. e) bodech 1 až 3 a v příloze č. 2 čás-
ti 1 A bodě 4 a části 1 B bodě 4 se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze
dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směr-
nice 95/16/ES (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES ze
dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2006/42/ES,
pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů.“.

3. V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) základními požadavky na ochranu zdraví a bezpeč-
nosti takové požadavky pro navrhování a kon-
strukci výrobků, na které se vztahuje toto nařízení,
jež směřují k zajištění vysoké úrovně ochrany
zdraví a bezpečnosti osob a případně domácích
zvířat a majetku, jakož i životního prostředí.“.

4. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zá-
kladní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti
v souvislosti s ochranou životního prostředí se vztahují
pouze na strojní zařízení uvedená v bodě 2.4. přílohy
č. 1 k tomuto nařízení.“.

5. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) je provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně
instalováno, udržováno a používáno pro účely, ke
kterým je určeno, a za podmínek, které lze dů-
vodně předvídat, neohrožovalo zdraví a bezpeč-
nost osob a případně domácí zvířata a majetek,
a pokud tak stanoví toto nařízení, ani životní pro-
středí.“.

6. V § 8 odst. 1 se slova „§ 1 odst. 2“ nahrazují
slovy „§ 1 odst. 1 písm. a) až f)“.

7. V příloze č. 1 části Obecné zásady se na konci
bodu 4 doplňuje věta „Základní požadavky na ochranu
zdraví a bezpečnosti související s ochranou životního
prostředí se vztahují pouze na strojní zařízení uvedená
v bodě 2.4.“.

8. V příloze č. 1 části 2 úvodní části ustanovení se
za slovo „vlastnostmi“ vkládají slova „a strojní zařízení
pro aplikaci pesticidů“.

9. V příloze č. 1 části 2 se doplňuje bod 2.4., který
včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

„2.4. Strojní zařízení pro aplikaci pesticidů

2.4.1. Definice
Strojním zařízením pro aplikaci pesticidů se rozumí strojní zařízení speciálně určené k aplikaci přípravků na
ochranu rostlin ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh.

2.4.2. Obecně

Výrobce strojních zařízení pro aplikaci pesticidů nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen zajistit provedení
posouzení rizika neúmyslného vystavení životního prostředí pesticidům, v souladu s postupem posuzování
a snižování rizika, jenž je uveden v obecné zásadě č. 1.
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Strojní zařízení pro aplikaci pesticidů musí být navrženo a konstruováno při zohlednění výsledků posouzení
rizika uvedeného v prvním odstavci tak, aby mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by došlo
k neúmyslnému vystavení životního prostředí pesticidům.

Vždy musí být zabráněno úniku pesticidů.

2.4.3. Ovládání a sledování
Musí být možné snadno a přesně ovládat, sledovat a okamžitě zastavit aplikaci pesticidů ze stanovišť obsluhy.

2.4.4. Plnění a vyprazdňování

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se usnadnilo přesné plnění nezbytným množstvím
pesticidů a zajistilo snadné a úplné vyprázdnění a aby se předešlo úniku pesticidů a zabránilo znečištění vodního
zdroje během těchto činností.

2.4.5. Aplikace pesticidů

2.4.5.1. Aplikační dávka

Strojní zařízení musí být vybaveno prostředky pro snadné, přesné a spolehlivé nastavení aplikační dávky.

2.4.5.2. Distribuce, nános a úlet pesticidů

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zajistil nános pesticidů na cílové plochy a aby se co
nejvíce snížily ztráty na jiné než cílové plochy a zabránilo se úletu pesticidů do životního prostředí. Případně se
musí zajistit rovnoměrná distribuce a homogenní nános pesticidů.

2.4.5.3. Testy

Za účelem ověření toho, zda příslušné části strojního zařízení splňují požadavky stanovené v bodech 2.4.5.1.
a 2.4.5.2., musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce u každého typu příslušného strojního zařízení provést
odpovídající testy nebo provedení těchto testů zadat.

2.4.5.4. Ztráty při zastavení

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo ztrátám při zastavení funkce aplikace
pesticidů.

2.4.6. Údržba

2.4.6.1. Čištění

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby je bylo možné snadno a důkladně čistit, aniž by bylo
životní prostředí znečištěno.

2.4.6.2. Servis

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby bylo možné snadno vyměňovat opotřebené části, aniž
by bylo životní prostředí znečištěno.

2.4.7. Kontroly

Musí být možné snadno připojit ke strojnímu zařízení potřebné měřicí přístroje za účelem ověření jeho správného
fungování.

2.4.8. Označování trysek, sít a filtrů

Trysky, síta a filtry musí být označeny tak, aby bylo možné jednoznačně určit jejich typ a velikost.

2.4.9. Údaj o používaném pesticidu

V případě potřeby musí být strojní zařízení vybaveno zvláštním rámečkem, do něhož obsluha umístí název
používaného pesticidu.

2.4.10. Návod k použití
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Návod k použití musí obsahovat tyto údaje:

a) opatření, která je nutné přijmout při míchání, nakládání, aplikaci, vyprazdňování, čištění, servisu a přepravě,
aby se předešlo znečištění životního prostředí,

b) podrobné podmínky používání pro různá předpokládaná provozní prostředí, včetně příslušné přípravy a na-
stavení, které jsou nezbytné, aby se zajistil nános pesticidů na cílové plochy při co největším snížení ztrát na
jiné než cílové plochy, zabránilo se úletu do životního prostředí a případně zajistila rovnoměrná distribuce
a homogenní nános pesticidů,

c) rozsah typů a velikostí trysek, sít a filtrů, které lze používat s daným strojním zařízením,

d) četnost kontrol a kritéria a postup pro výměnu částí vystavených opotřebení, které ovlivňují řádné fungování
strojního zařízení, jako jsou trysky, síta a filtry,

e) podrobné údaje o kalibraci, denní údržbě, přípravě na zimu a dalších kontrolách nezbytných pro zajištění
správného fungování strojního zařízení,

f) druhy pesticidů, které mohou způsobit nesprávné fungování strojního zařízení,

g) upozornění, že obsluha je povinna aktualizovat název používaného pesticidu uvedený na zvláštním rámečku
podle bodu 2.4.9.,

h) připojení a používání jakéhokoli zvláštního zařízení či příslušenství a nezbytná opatření, která mají být
učiněna,

i) upozornění, že strojní zařízení může podléhat vnitrostátním požadavkům na pravidelné kontroly prováděné
určenými subjekty13),

j) zvláštní funkce strojního zařízení, které je třeba kontrolovat za účelem zajištění jeho správného fungování,

k) návod na připojení potřebných měřicích přístrojů.

13) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. prosince
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Kocourek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2011,

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 4,
§ 102 odst. 4, § 105, § 237e odst. 1, § 260f odst. 1
a § 260m zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění
zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona
č. 187/2004 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb., a podle § 60
odst. 3 a § 237 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zá-
kon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:

§ 1

Způsob provádění osobní prohlídky

(K § 48 odst. 4 celního zákona)

(1) Osobní prohlídka se provádí

a) v místnostech nebo vyhrazených prostorách, které
jsou osvětleny, mají dostatečnou teplotu, jsou vy-
baveny na odkládání oděvu a věcí osoby, u které se
osobní prohlídka provádí, a dosažitelným příslu-
šenstvím umožňujícím umytí po provedené osobní
prohlídce, a které jsou zajištěny proti vstupu ne-
povolaných osob,

b) celníkem stejného pohlaví a za přítomnosti celní-
kem určené nezúčastněné osoby stejného pohlaví,
pokud o přítomnost nezúčastněné osoby kontro-
lovaná osoba požádala.

(2) Osobní prohlídka se provádí nejdříve prohlíd-
kou pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení.
Má-li celník důvodné podezření, že se ukrývané zboží
nachází v konkrétní části oděvu nebo obuvi, provede
nejdříve prohlídku této části oděvu nebo obuvi.

(3) Po prohlídce pokrývky hlavy, obuvi a částí
svrchního ošacení pokračuje celník prohlídkou prádla.

§ 2

Podmínky řízení o přidělení celně schváleného určení
prováděného mimo celní prostor a výše nákladů za

provedení tohoto řízení

(K § 102 odst. 4 celního zákona)

(1) Řízení o přidělení celně schváleného určení

mimo celní prostor (dále jen „řízení mimo celní pro-
stor“) se provede za podmínky, že

a) v době navržené deklarantem jsou potřebné do-
klady, zboží a případně dopravní prostředek,
v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby
bylo možno řízení bezodkladně zahájit a bez prů-
tahů ukončit,

b) řízení mimo celní prostor je odůvodněno hospo-
dárností, zejména usnadní-li dopravu zboží, nebo
je-li to jinak naléhavé,

c) řízení mimo celní prostor nebrání provozní pod-
mínky celního úřadu, nebo

d) celní úřad neurčí, že dohled provede jen kontrolou
dokladů a písemností, aniž musí být celnímu úřadu
předloženo zboží.

(2) Za provedené řízení mimo celní prostor se sta-
noví náklady celního úřadu takto:

a) za každých započatých 15 minut řízení a cesty
nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pra-
covní době celního úřadu 50 Kč,

b) za každých započatých 15 minut řízení a cesty
nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pra-
covních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu
75 Kč, nebo

c) za každých započatých 15 minut řízení a cesty
nutné k dostavení se na místo řízení a zpět ve
dnech pracovního volna nebo pracovního klidu
100 Kč.

(3) Náklady celního úřadu za provedené řízení
mimo celní prostor jsou také

a) náklady celním úřadem prokázaných jízdních vý-
dajů1), nebo

b) náhrada za používání silničních motorových vozi-
del celního úřadu při pracovních cestách1).
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§ 3

Doplňující náležitosti celního prohlášení
pro celní a daňové účely

(K § 105 celního zákona)

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní
a daňové účely jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vy-
hlášce.

§ 4

Vzor celního prohlášení pro osoby požívající
výsad a imunit

(K § 237e odst. 1 celního zákona)

Vzor celního prohlášení pro osoby požívající vý-
sad a imunit je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Vzory

(K § 260m celního zákona)

§ 5

Vzor záruční listiny pro zajištění celního dluhu
soubornou jistotou je stanoven v příloze č. 3 k této
vyhlášce

§ 6

Vzor osvědčení, jímž prokazuje uživatel údaje sta-
novené v rozhodnutí o povolení zajišťovat celní dluh
soubornou jistotou, je stanoven v příloze č. 4 k této
vyhlášce.

§ 7

(1) Oprávnění fyzické osoby činit úkony jménem
uživatele souborné jistoty se v osvědčení potvrdí tak, že
na zadní straně osvědčení v odstavci 10 se uvede jméno,
popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby a její pod-
pisový vzor, které uživatel souborné jistoty opatří
svým podpisem v odstavci 11. Nepoužité rubriky na
zadní straně osvědčení může uživatel souborné jistoty
proškrtnout, pokud je nepředpokládá využít pro další
oprávnění. Do proškrtnutých rubrik nelze žádné údaje
uvádět. Zápis o oprávnění osoby může uživatel sou-
borné jistoty kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a pří-
jmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky
„Zrušeno“. Předložením osvědčení prokazují opráv-
něné osoby, uvedené uživatelem souborné jistoty na
jeho zadní straně, že jsou oprávněny za uživatele sou-
borné jistoty jednat v rozsahu uvedených právních
úkonů a zajišťovat celní a daňový dluh soubornou jis-
totou.

(2) Osvědčení se vyplňuje psacím strojem, tiskem

nebo jinak strojopisem, nikoliv ručně. Text zapsaný na
přední straně osvědčení není přípustné po jeho vydání
přepisovat, jinak měnit ani doplňovat. Do předepsa-
ných odstavců v jednotlivých rubrikách na zadní straně
lze zapisovat pouze vyhrazené údaje, které nelze pře-
pisovat, jinak měnit ani doplňovat, pokud nejde o zá-
pisy podle odstavce 1 věty čtvrté.

§ 8

Tiskopis osvědčení má formát 210 x 148 mm a je
opatřen gravírovaným podtiskem v barvě modré, na
kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické
padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bez-
dřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis
osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny a ozna-
čení tiskopisu.

§ 9

Vzor záruční listiny pro zajištění celního dluhu
jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu je
stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

(1) Byl-li ručitel schválen celními orgány, předává
se celnímu úřadu jako doklad o zajištění celního dluhu
jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu Zá-
ruční doklad jednotlivé jistoty (dále jen „Záruční do-
klad“), jehož vzor je stanoven v příloze č. 6 k této vy-
hlášce.

(2) Tiskopis Záručního dokladu je formátu 148 x
105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě
zelené, na kterém je viditelné každé mechanické nebo
chemické padělání. Pro výrobu tiskopisů se používá
bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 55 g/m2. Tis-
kopis Záručního dokladu obsahuje název nebo značku
tiskárny, označení tiskopisu a sériové číslo pro rozlišení
jednotlivých tiskopisů.

§ 11

Vzor záruční listiny pro zajištění celního dluhu
jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny je stano-
ven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12

Stanovení operací, při kterých může být celní dluh
zajištěn soubornou jistotou

(K § 260f odst. 1 celního zákona)

Je-li zajištění celního dluhu soubornou jistotou
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dostatečné, může být toto zajištění použito u všech
operací stanovených v záruční listině, u kterých je za-
jištění celního dluhu povinné nebo je celním úřadem
požadováno.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení celního zákona a kterou se zrušují
některé vyhlášky upravující osvobození od dovoz-
ního cla a nepreferenční původ zboží.

2. Vyhláška č. 200/2005 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení celního zákona a kterou se zrušují

některé vyhlášky upravující osvobození od dovoz-
ního cla a nepreferenční původ zboží.

3. Vyhláška č. 411/2006 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení celního zákona a kterou se zrušují
některé vyhlášky upravující osvobození od dovoz-
ního cla a nepreferenční původ zboží.

4. Vyhláška č. 84/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení celního zákona a kterou se zrušují ně-
které vyhlášky upravující osvobození od dovozního
cla a nepreferenční původ zboží.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2011.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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2) Přílohy č. 31 a č. 32 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS)
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.

3) Přílohy č. 33 a č. 34 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.
4) § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Příloha IB nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.
6) Příloha III, IIIA, IIIB nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.
7) Čl. 3 odst. 4 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.
8) Příloha IV, IVA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.
9) Nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém

poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění pozdějších před-
pisů.

10) Příloha IV nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění pozdějších předpisů.
11) Nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém

poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění pozdějších před-
pisů.

12) Příloha č. 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92,
kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
14) Články 28 až 36 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění

pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 235/2004 Sb.
16) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-

pisů.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády
č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky,
ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické prostředky in vitro.

17) § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

18) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 171/2011 Sb.
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172

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2011,

kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje,
náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest

(vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 a 24 zákona
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona
č. 147/1970 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 60/
/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření
předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zá-
kona č. 126/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona
č. 19/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/
/1993 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 148/1998
Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb.,
zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 110/

/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 295/2009
Sb.:

§ 1

Zrušuje se vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnos-
tech atestačního řízení pro elektronické nástroje, nále-
žitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání
žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elek-
tronické nástroje).

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Kubice v. r.
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