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345

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2016

o lodní výstroji

Vláda nařizuje podle § 4, § 5 odst. 1 a 2, § 6
odst. 2 a 3, § 7, § 8 odst. 2 a 4, § 11, § 12 odst. 1,
§ 15 odst. 2, § 23 odst. 3, § 41 odst. 1 a § 50 odst. 5
zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanove-
ných výrobků při jejich dodávání na trh:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje

a) technické požadavky na lodní výstroj,

b) způsob posuzování shody lodní výstroje,

c) podmínky a pravidla pro vypracování EU pro-
hlášení o shodě a pro umisťování značky shody,

d) podrobnosti k činnostem hospodářských sub-
jektů a oznámených subjektů a

e) formální nedostatky, jejichž neodstranění
umožňuje orgánu dozoru rozhodnout o přijetí
příslušných ochranných opatření.

§ 2

Výrobek určený k posuzování shody

Výrobkem, u něhož se posuzuje shoda podle
tohoto nařízení, je lodní výstroj, která je nebo má
být umístěna na palubě lodi a která je uvedena
v přímo použitelném předpisu Evropské unie upra-
vujícím požadavky na návrh, provedení a umístění
lodní výstroje a zkušební normy pro lodní výstroj.

§ 3

Technické požadavky a posuzování shody

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

pisy, které se na výrobek použijí, stanoví přímo pou-
žitelný předpis Evropské unie upravující požadavky
na návrh, provedení a umístění lodní výstroje a zku-
šební normy pro lodní výstroj.

(2) Splnění technických požadavků podle od-
stavce 1 se prokazuje postupy podle zkušebních no-
rem a postupy posuzování shody uvedenými v pří-
loze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4

Doba uchovávání technické dokumentace

Doba uchovávání technické dokumentace od-
povídá době očekávané životnosti výrobku, nesmí
však být kratší než 10 let od umístění značky shody
na výrobek.

§ 5

Informační, kontaktní a identifikační údaje
a bezpečnostní informace přikládané

k výrobku

(1) Informačními a identifikačními údaji o vý-
robku jsou číslo typu, šarže či sériové číslo nebo jiný
údaj umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku.

(2) Identifikačními a kontaktními údaji jsou
jméno nebo zapsaná ochranná známka a doručovací
adresa výrobce nebo dovozce.

(3) Součástí instrukcí a bezpečnostních infor-
mací přikládaných k výrobku jsou i doklady stano-
vené mezinárodním předpisem.

§ 6

Doba identifikace hospodářských subjektů

Doba, po kterou hospodářské subjekty na po-
žádání příslušných orgánů dozoru identifikují hos-
podářský subjekt, který jim výrobek dodal nebo kte-
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice
Rady 96/98/ES.



rému výrobek dodaly, odpovídá době očekávané ži-
votnosti výrobku stanovené výrobcem, nesmí však
být kratší než 10 let od umístění značky shody na
výrobek.

§ 7

EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě se vypracovává
a jeho kopie se přikládá ke všem výrobkům.

(2) Doba uchovávání EU prohlášení o shodě
odpovídá době očekávané životnosti výrobku stano-
vené výrobcem, nesmí však být kratší než 10 let od
umístění značky shody na výrobek.

§ 8

Pravidla pro umisťování značky shody

(1) Na výrobek nebo výrobní štítek výrobku,
který splňuje technické požadavky a u něhož bylo
splnění těchto požadavků ověřeno podle zkušebních
norem a postupem posuzování shody, se umístí
značka shody, jejíž grafická podoba je uvedena v pří-
loze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Značka shody se začlení rovněž do progra-
mového vybavení, je-li toto vybavení součástí vý-
robku.

(3) Pokud vzhledem k povaze výrobku není
možné umístit značku shody přímo na výrobek nebo
jeho výrobní štítek, umístí se značka shody na obal
výrobku a na doklady k němu přiložené.

(4) Za značkou shody se uvede rok, ve kterém
byla značka shody na výrobek umístěna.

§ 9

Formální nedostatky

Formálním nedostatkem, jehož neodstranění
umožňuje orgánu dozoru rozhodnout o přijetí pří-
slušných ochranných opatření, je nedostatek spočí-
vající v tom, že

a) značka shody nebyla umístěna nebo byla umís-
těna v rozporu s tímto nařízením,

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

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

d) technická dokumentace nebyla vypracována, je
nedostupná nebo neúplná.

§ 10

Požadavky na oznámené subjekty

(1) Technické prostředky a personální zajištění
oznámeného subjektu jsou v souladu s

a) českou technickou normou EN ISO/IEC 17025
(01 5253) Posuzování shody – Všeobecné poža-
davky na způsobilost zkušebních a kalibračních
laboratoří a

b) českou technickou normou ČSN EN ISO/IEC
17065 (01 5256) Posuzování shody – Požadavky
na orgány certifikující produkty, procesy
a služby.

(2) České technické normy uvedené v odstavci 1
jsou veřejně přístupné v sídle Ministerstva dopravy.

§ 11

Přechodné ustanovení

Do doby nabytí účinnosti přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na
návrh, provedení a umístění lodní výstroje a zkušební
normy pro lodní výstroj se

a) za výrobky podle tohoto nařízení považují ná-
mořní zařízení podle nařízení vlády č. 266/2009
Sb., o technických požadavcích na námořní za-
řízení, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, a

b) pro stanovení technických požadavků a postupů
prokazujících jejich splnění podle § 3 a přílohy
č. 1 k tomuto nařízení použijí technické poža-
davky a postupy prokazující jejich splnění uve-
dené v nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technic-
kých požadavcích na námořní zařízení, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

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

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

Sbírka zákonů č. 345 / 2016Částka 135 Strana 5059



3. Nařízení vlády č. 228/2011 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických
požadavcích na námořní zařízení, ve znění na-
řízení vlády č. 113/2010 Sb.

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

požadavcích na námořní zařízení, ve znění poz-
dějších předpisů.

§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr dopravy:

Ing. Ťok v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 345/2016 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 345/2016 Sb.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový
servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,
Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka,
Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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